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Вступ  

Зв’язок мова – ідеологія є одним із питань предметного поля 

соціолінгвістики. Як правило, мовознавці аналізують цю взаємодію понять, 

вивчаючи мовну політику, мовну ситуацію, характеризуючи зв’язок мови і 

держави, мови і влади (О. Зарецький, Т. Лютий, Л. Масенко, Л. Нагорна, О. 

Калиновська та ін.). Однак до цього часу дослідники все ще мало уваги 

приділяють вивченню досвіду мова – церква – влада, розкриваючи дії 

радянської влади щодо церкви. 

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою розвитку теорії 

соціолінгвістики про взаємодію мови та ідеології з урахуванням нового 

матеріалу – про діїї радянської влади щодо української церкви. 

Питання про мову і церкву сьогодні вивчають з погляду формування 

літургійної мови (Н. Пуряєва), характеристики елементів дискурсу (М. Лесюк). 

Однак, на нашу думку, потребують аналізу питання про те, як радянська влада 

нищила Українську Автокефальну Церкву в першій половині ХХ століття, як 

намагалася навернути на православ’я майже 4 мільйони греко – католиків після 

1944 року, як церква продовжувала функціонувати в підпіллі (1946 - 1989). 

Тому в конкурсній роботі спробуємо розібратися в питанні, як новий іменник 

«новомученики УГКЦ ХХ століття» ілюструє взаємодію мова – ідеологія. 

Відповідь на це питання сприятиме обґрунтуванню знань про мову,      

церкву і владу як ще одну ознаку предметного поля соціолінгвістики. 

Мета дослідження полягає в розкритті взаємодії мова – ідеологія на 

прикладі аналізу нової тематичної групи агіонімів «новомученики УГКЦ ХХ 

століття». 

Об’єкт аналізу: новий іменник антропонімів. 

Завдання: 

1) розкрити зв’язок мова - ідеологія як об’єкт міждисциплінарного аналізу; 

2) пояснити стан дослідження сакральної лексики та виробити методику аналізу 

іменника «новомученики УГКЦ ХХ століття» в соціолінгвістиці; 

3) дослідити нову тематичну групу «новомученики УГКЦ ХХ століття» як 

маркери ідеології та показники культури пам’яті сучасного суспільства. 
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Теоретична база: праці з соціолінгвістики (вже названі), публікації про 

сутність ідеології, взаємодію мови та ідеології (Ренчка І., Дорда С., 

Калиновська О., Лютий Т. та ін.); праці про український релігійний стиль  

(Німчук В., Белей О., Зубко А., Сингаївська Г., Мисько І., Бугаєва І. та ін.); 

дослідження з історії церкви (Дж. Маттеі, Андрухів І., Губич Л., Гуркіна С.та 

ін.). 

Джерела ілюстративного матеріалу: різножанрові публікації релігійного 

та інших видів стилю, в яких функціонують імена новомучеників УГКЦ. 

Методи аналізу: соціолінгвістичної кореляції, біографічний, описовий, 

зіставний. 

Дослідження складається зі вступу, трьох розділів: «Розділ І. Історико - 

методологічні засади вивчення проблеми», «Розділ ІІ. Іменник «новомученики 

УГКЦ ХХ століття» як результат впливу радянської ідеології на життя 

суспільства», «Розділ ІІІ. Розвиток номінативної продуктивності агіонімів у 

релігійному та світському дискурсах»,  висновків, списку літератури та джерел, 

додатків:  

Додаток №1. Назви молитов, похідні від агіонімів  

Додаток №2. Назви акафістів та молебнів, похідні від агіонімів  

Додаток №3. Назви ікон, похідні від агіонімів  

Додаток №4. Назви праць, похідні від агіонімів  

Додаток №5. Назви пам’ятників та меморіальних дощок, похідні від агіонімів. 

Текст дослідження – 31 сторінка, список джерел (с. 32-56), додатки (с. 57-

104). 

Ключові слова: мова, радянська ідеологія, церква, агіонім, іменни́к, 

номінативна продуктивність агіонімів, культура пам’яті суспільства. 
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Розділ І. Історико - методологічні засади вивчення проблеми 

1.1. Зв’язок мова - ідеологія як об’єкт міждисциплінарного аналізу 

Зміни, які відбуваються в житті соціуму, стають визначальним чинником 

впливу на мову. Характер влади та провідні політичні ідеї залишають слід на 

розвитку лексичного рівня мови на кожному етапі її розвитку. Взаємодія мови 

та ідеології виразно простежується в тоталітарних державах, де мова, 

насамперед її лексико-семантичний рівень, зазнає суттєвих змін під впливом 

панівної ідеології і водночас перетворюється на один з головних інструментів 

здійснення влади, поширення ідеологічних уявлень у суспільній свідомості. 

Ідеологія в сучасній науці є об’єктом міждисциплінарних досліджень, 

зокрема, політології, філософії, когнітивної та соціальної психології, соціології, 

лінгвістики. 1 У соціолінгвістиці взаємодія мова – ідеологія є одним із питань 

предметного поля цього наукового напряму. 

Термін ідеологія реалізує значення: «сукупність ідей, які властиві певним 

соціальним групам» або ж «будь-який набір переконань, які мотивують чиїсь 

інтереси».2  Дослідники трактують ідеологію як багатогранне явище, що 

охоплює систему поглядів, принципів, ідей, настанов, ціннісних орієнтацій, які 

суттєво впливають на соціальну реальність та ставлення людей до дійсності, 

претендують на пояснення минулого, сучасності і визначення шляхів 

подальшого суспільного розвитку. 

Науковці стверджують, що мова та ідеологія – це нерозривно пов’язані 

поняття. З одного боку, «люди засвоюють мову так само, як і пристають до  

____________________________________________________________________ 

1. Дорда С.В. Ідеологія як об’єкт міждисциплінарних досліджень // Правовий вісник 

Української академії банківської справи. - № 2(13). – 2015. – с. 27-30. – с. 28. Режим 

доступу: [https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/53433/2/Dorda_Ideologia.pdf] 

2. Лютий Т. (у співпраці з О. Ярошем). Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади. К.: 

НаУКМА. - 2016. - 200 с. -  С. 5, 7. Режим доступу: 

[http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12421/Ideolohiia_matrytsia_iliuzii_dys

kursiv_i_vlady%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y] 
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певних ідеологій для того, щоби мати доступ до соціального життя»3. З іншого 

боку, в мовознавстві ми повинні розуміти роль ідеології не лише як 

психологічний феномен, але і як соціальний. 4  

Відомо, що слово може нести будь-яку ідеологічну функцію: наукову, 

естетичну, моральну, релігійну. І саме ідеологія конкретизується в будь-якому 

повсякденному (життєвому) акті комунікації, у тому числі, словах. 

Лінгвісти, розмірковуючи над соціально детермінованими явищами в 

мові, змушені фокусувати свою увагу на проблемі відношення мови до умов, в 

яких вона використовується. І тут суттєвою категорією виявляється «ідеологія» 

як  поняття, що охоплює «проблеми форм пізнання і їх відношення до 

соціальної структури й соціальної диференціації суспільства, соціальних груп, 

конфліктів»; незважаючи на те, що ідеологія традиційно була предметом уваги 

політологічних дисциплін, інтерес до неї на сучасному етапі наукових 

досліджень став міждисциплінарним. 5 

Ідеологія є одним із факторів соціального розвитку суспільства, відіграє 

значну роль у формуванні ціннісних орієнтирів певних соціальних груп, 

впливає на розвиток і функціонування мовної системи, передусім її лексико-

семантичного рівня, відображається в семантичній структурі значення 

лексичних одиниць, а також «зумовлює стратегії, риторичні прийоми, 

імплікації, пресупозиції й тематичну структуру дискурсу». 6 

 

____________________________________________________________________ 

3. Лютий Т. В. Мова та ідеологія / Т. В. Лютий //   Магістеріум.   Історико-                     

філософські     студії. - 2016. - Вип. 65. - С. 14-22. – Режим доступу:  

[http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_ist_2016_65_4] – с. 15 

4. Там же. - с. 16 

5.  Калиновська О. В. Ідеологічний простір української мови : (до проблеми семантичної 

характеристики української мови ХХ століття) / О. В. Калиновська // Наукові записки 

НаУКМА. Філологічні науки. - 2012. - Т. 137. - С. 24-28. - Режим 

доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_7] – с. 25 

6. Там же.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670430:%D0%86%D1%81%D1%82.%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670430:%D0%86%D1%81%D1%82.%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Magisterium_ist_2016_65_4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669184:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669184:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NaUKMAfn_2012_137_7
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1.2. Дослідження сакральної лексики та вироблення методики 

аналізу іменника «новомученики УГКЦ ХХ століття» в 

соціолінгвістиці 

Після 1991 року українське суспільство, якому десятиліттями влада 

нав’язували «офіційну ідеологію войовничого атеїзму»7, активно відновлює 

релігійні конфесії. Українська церковна мова стає не лише актуальним об’єктом 

дослідження, а й засобом творення нинішнього культурно-духовного життя.  

Інтенсивне зростання кількості релігійних організацій зумовлює 

масштабність теперішніх темпів збагачення української онімної лексики. У 

реєстрі «Словника української ономастичної термінології» Д. Бучка та 

Н.Ткачової знаходимо терміни теонім (власна назва божества), еклезіонім 

(власна назва місця обряду, моління), агіонім (ім’я святого). Назви різних 

розрядів предметів та істот, що одержують власні назви, як і сама кількість цих 

розрядів, часто відмінні в працях різних авторів, тому виокремлення онімів в 

окремі лексичні поля і розряди є певною мірою умовним.  

Частина дослідників розглядають агіонім як «ім’я святого». О. Белей теж 

підтримує таку думку, вважаючи, що агіоніми – це «власні назви святих та 

беатифікованих діячів церкви. Наприклад, св. Іван Богослов, блж. Омелян Ковч, 

блж. Теодор Ромжа тощо». 8  

Дослідниця православної релігійної лексики І. Бугаєва стверджує про 

невиправдано вузьке традиційне розуміння терміна «агіонім» як імені святого, 

пропонуючи значення: агіонім - це “словосполучення, яке служить для 

іменування осіб або об’єктів, на яких спочиває благодать Божа через чин 

прославлення або освячення”. На її думку, розряди агіонімів представлені 

складною системою, в яку входять агіоантропоніми (власне імена святих), 

агіотопоніми, еортоніми (назви церковних свят), екклезіоніми (назви храмів і  

____________________________________________________________________ 

7. Белей О. Місце українських сакронімів в національній онімійній системі. Вроцлав - 2016. 

- С. 81-90. – с. 81 

8. Белей О. Статус українських сакронімів та принципи їх класифікації / О. Белей // Сучасні 

проблеми мовознавства та літературознавства. - 2014. - Вип. 19. - С. 12-16. - Режим 

доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2014_19_4] – с. 14 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670664
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670664
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=spml_2014_19_4
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монастирів), іконіми (найменування ікон), які складають ономастичний простір, 

об’єднаний значенням святості.9 Звідси, агіоантропонім - це 

апелятивноантропонімічній комплекс, який служить для номінації 

прославлених християнських святих. Саме агіоантропоніми найчастіше є 

ономаосновою для номінації інших предметів і об’єктів, які відносяться до 

сакрального ономастикону або пов’язані з ним опосередковано. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

9. Бугаева И.В. Обозначения святости в ономастическом пространстве русского языка / 

Ирина Владимировна Бугаева. Режим доступу:  [https://www.portal-

slovo.ru/philology/37388.php] 

10. Там же. 
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Розділ ІІ. Іменник «новомученики УГКЦ ХХ століття» як результат 

впливу радянської ідеології на життя суспільства 

2.1. Позамовні причини появи іменника 

Період Другої світової війни став один із найскладніших в історії 

Української Греко-Католицької Церкви. У 1939 р. Польщу окупували німецькі 

війська, а Західну Україну — радянські. Радянська влада знала, що Українська 

Католицька Церква була серйозною перешкодою в реалізації політики 

радянізації регіону. Саме тому греко-католицьких єпископів та духовенство 

почали  переслідувати та звинувачувати у зв’язках із націоналістичним 

підпіллям та «антирадянськими» осередками за кордоном.  

У 1945 році з’явилася таємна інструкція № 58 про «відрив греко-

католицької (уніатської) церкви  в СРСР від Ватикану і подальшого її 

приєднання до Руської православної церкви». 11  

Управління Церквою радянська влада передала в руки ініціативної групи 

із «возз’єднання» Греко-Католицької Церкви з Православною Церквою, яку 

очолив отець Гавриїл Костельник. На так званому Львівському соборі 8–10 

березня 1946 року, організованому цією ініціативною групою, було прийнято 

одноголосне рішення «відкинути постанови Берестейського Собору 1596 р., 

ліквідувати Унію, відірватися від Ватикану й повернутися до нашої 

батьківської святої православної віри та Руської Православної Церкви». 12  

Заарештованих греко-католицьких єпископів, священників, єромонахів і 

монахинь сталінський режим засуджував за антирадянську пропаганду й 

агітацію. Вироком, зазвичай, було від 4 до 25 років ув’язнення у виправно-

трудових таборах, часто з конфіскацією майна і позбавленням прав на 3-5 років  

____________________________________________________________________ 

11.  Переслідувані за Правду: Українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів ХХ 

століття / упор. Губич Л., Гуркіна С. — Львів : Видавництво УКУ, 2016. — 176 с. – с. 43 

12. Псевдособор і ліквідація (1946). Електронний ресурс: Офіційний cайт Української Греко-

Католицької Церкви. Режим доступу: [http://ugcc.ua/official/ugcc-

history/vii_psevdosobor_%D1%96_l%D1%96kv%D1%96dats%D1%96ya_1946_76273.html] 
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після звільнення. Окрім цього, представників духовенства депортували на 

спецпоселення у віддалені райони СРСР, а разом з ними – їхні сім’ї. 13  

Та все ж церква продовжувала діяти підпільно: відправлялися таємні 

Богослужіння, молебні, проходили сповіді,  промовлялися молитви, 

відбувалися рукоположення, хрестилися діти, вінчалися молоді Атеїстичній 

державі не вдалося зламати дух опору.  

З приходом до влади Михайла Горбачова та його політикою 

демократизації у другій половині 1980-х, греко-католики розпочали боротьбу за 

вихід УГКЦ з підпілля. Єдиною метою була легалізація УГКЦ, яку планували 

здійснити через «пробудження» українського суспільства і представлення 

проблеми греко-католиків перед органами державної влади СРСР. Результатом 

боротьби стала «Заява Ради у справах релігій при Раді міністрів УРСР» 

(листопад 1989 року), згідно з якою греко-католики отримували право на 

заснування й реєстрацію громад, користуючись «усіма правами встановленими 

законом для релігійних об’єднань в УРСР». 14 

Ці події яскраво засвідчили про вплив радянської ідеології на церковне 

життя і водночас про духовну і моральну зрілість українського народу, навчили 

його цінувати свій обряд, свою Церкву, свою віру. 

Найвизначнішими борцями того часу були 28 новомучеників, 

беатифіковахих Папою Іваном Павлом ІІ у 2001 році, а 26 з них прийняли 

жахливі муки за вірність Христовій церкві та українському народові.  

1. Владика Миколай Чарнецький, монах - редемпторист (1884-1959) 

  Під час другої радянської окупації Галичини, 11 квітня 1945 року 

владику заарештували. Тримали у в’язниці НКВД на вул. Лонцького і жахливо 

над ним знущалися: будили серед ночі, допитували, били… Згодом у Києві 

оголосили вирок: як «агентові Ватикану» - 10 років у зоні посиленого режиму. 

Часто переводили із одної зони в іншу. 

13. Переслідувані за Правду: Українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів ХХ 

століття / упор. Губич Л., Гуркіна С. — Львів : Видавництво УКУ, 2016. — 176 с. – с. 43 

14. Відродження Церкви (1989). Електронний ресурс: Офіційний cайт Української Греко-

Католицької Церкви. Режим доступу: [http://ugcc.ua/official/ugcc-

history/x_v%D1%96drodzhennya_tserkvi_1989_76327.html] 
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Єпископ Чарнецький  відбув 600 годин допитів і катувань, побував у  30-

ти різних в’язницях і таборах примусової праці. Незважаючи на фізичні й 

душевні страждання, владика завжди знаходив слово потіхи для співв’язнів, 

духовно підтримував їх, кожного знав на ім’я. 

Останні роки свого ув’язнення Кир Миколай провів у тюремному 

шпиталі в Мордовії. Коли стан здоров’я владики погіршився, його визнали за 

безнадійного хворого і відіслали до Львова, щоб ніхто не зміг звинуватити 

радянську владу у смерті єпископа. Незважаючи на покращення здоров’я, 2 

квітня 1959 року Преосвященний помер.15,16,17, 18 

2. Владика Василь Величковський, монах - редемпторист (1903-1973) 

У 1939 році, коли Червона Армія зайняла Західну Україну, згідно з 

плановим знищенням УГКЦ та її священників, за організацію урочистого 

походу вулицями міста Станіславова на свято Страждальної Матері Божої отця 

Василя викликали до НКВД, але через його велику популярність серед людей 

відпустили, (це було в той час, коли НКВД тільки на Західній Україні 

замордувало понад 100 тисяч людей). 

У ніч 11 квітня 1945 року енкаведисти арештували більшість греко-

католицьких ієрархів, а о. Василя Величковського – трохи пізніше. У слідчому 

ізоляторі НКВД йому сказали: "Або підпишетеся про перехід на православ'я й 

відразу поїдете додому, або не вийдете звідси ніколи". О. Василь твердо 

15. Блаженні Священномученики Редемптористи Львівської Провінції Чину           

Найсвятішого Ізбавителя. – Львів: Видавничий відділ Отців Редемптористів «Місія 

Христа», 2006. – 56 с. – с. 11-25 

16. Мученики – Джерело чудотворної сили (З Декрету Митрополита Андрея Шептицького. 

Про почитання святих. 1941 р.) / Упор. І.Левицький,  Р.Тереховський, Р.Хрін, Г.Крупа, 

О.Гайова. – Львів: Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих 

УГКЦ», 2004. – 100 с. – с. 6-11 

17. Сапожникова Г., Андрусів Ю. Святі землі української / Галина Сапожникова, Юліана 

Андрусів. – Львів: Свічадо, 2016. – 504 с. – с. 248-255 

18. Джампаоло Маттеі Україна – земля мучеників: героїчне свідчення блаженних 

мучеників, проголошених Папою Іваном Павлом ІІ у Львові, під час його історичного 

паломництва / Переклад з італ. о. Олександра Лісовського. – Жовква: Місіонер, 2014. – 

194 с. 
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відмовився. Його відправили для слідства до Києва, де за "активну 

антирадянську пропаганду" в проповідях і часописах обласний суд виніс вирок 

найвищої міри покарання через розстріл. Згодом йому повідомили про заміну 

смертного вироку на 10 років ув'язнення в концентраційних таборах на Воркуті.  

У 1969 року заарештувати його вдруге й засудити на три роки ув'язнення, 

яке владика відбував у тюрмі найсуворішого режиму в місті Комунарську 

поблизу Донбасу.  

Після закінчення терміну ув'язнення в 1972 році владику Величковського 

відправили за межі СРСР. Проте перед від'їздом за кордон йому за наказом КГБ 

зробили ін'єкцію отрути сповільненої дії, і тому він не прожив на волі й року. 

30 червня 1973 року його серце зупинилося.19 

3. Отець редемпторист Іван Зятик (1899-1952) 

Навесні 1946 року більшовики зібрали всіх редемптористів зі Львова, 

Тернополя, Станіславова і Збоїськ та помістили їх до Голоска. Серед них був 

також о. Зятик. Усі 58 ченців (де місця було ледве на 15) перебували там два 

роки під особливим наглядом. Кагебісти викликали отців на болючі допити, 

намовляли до відступництва, обіцяючи високі посади за зраду віри і монашого 

покликання. В неділю 17 жовтня 1948 року всіх монахів забрали з Голоска і 

вантажівками відвезли до Студитського монастиря в Уневі. 

У 1950 році о. Івана заарештували, звинувативши в антирадянському 

настрої та утриманні при монастирі бібліотеки, що містить антирадянську 

літературу. Після численних допитів отцю висунули ще й таке звинувачення: 

"Іван Зятик дійсно з 1936 р. є членом Ордену редемптористів і проповідує ідеї 

Папи Римського про розповсюдження католицької віри серед народів всього 

світу та об'єднання католиків". 

Майже два роки о. Зятик провів під слідством у Золочівській та 

Львівській в'язницях. Загальне число допитів становить 72. Остаточний вирок 

було винесено в Києві 1951 року - о. Івана Зятика засуджено на 10 років 

позбавлення волі у виправно-трудовій колонії Озерний Лагер № 7 МВД м. 

Братська Іркутської 

19. Див. 15 – с. 27-39, 16 – с. 22-26, 17 – с. 256-263, 18. 
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області. Характер "злочину" - "сприяння учасникам антирадянської 

націоналістичної організації та антирадянська агітація". 

О. Іван витерпів жахливі знущання, але побиття палицями, облиття водою 

й сибірський мороз стали причиною його смерті. Хоча згідно з документами 

МВД СССР, що містяться у справі о. Зятика, смерть настала внаслідок 

численних хворіб. 17 травня 1952 року о. Іван помер у в'язничному шпиталі. 

Поховано отця Івана Зятика в Тайшетському районі, Іркутської області в могилі 

на озері Байкал. 20 

4. Отець редемпторист Зенон Ковалик (1903-1941) 

1940 року до монастиря прийшли агенти НКВД, щоб заарештувати його 

за проповіді. Згодом стало відомо, що о. Зенона утримують у в'язниці на вул. 

Замарстинівській (так звані "Бригідки"). За час своєї шестимісячної неволі він 

відбув 28 тяжких допитів. Три рази його перевозили для допитів до інших 

місць, а одного разу так побили, що о. Зенон стікав кров'ю і після цього тяжко 

захворів. 

В 1941 році, коли німецькі війська почали наступ на Львів, енкаведисти, 

не маючи змоги забрати в'язнів зі собою і не бажаючи залишати їх на волі, 

почали їх розстрілювати. Однак о. Зенона їм було замало просто розстріляти: 

пригадавши йому його проповіді про розп'ятого Христа, енкаведисти на очах 

співв'язнів розіп'яли отця, прибивши до стіни тюремного коридора, а в 

розпорений живіт засунули мертву недоношену дитину. 21 

5. Владика Йосафат Коциловський, монах ЧСВВ (1876-1947) 

Як правдивий учень Христа, владика Йосафат дуже багато терпів, 

починаючи з 1939 року, коли східну частину єпархії з Перемишлем зайняли 

більшовики. Перебув нелегку 3-річну німецьку окупацію. Був заарештований 

польською Службою Безпеки 21 вересня 1945 року і перевезений до польської 

комуністичної тюрми у Ряшеві, у якій знаходився до 17 січня 1946 року. 18 

січня 1946 року, потрапивши до рук більшовиків, перебував у тюрмі НКВС до 

24 січня, після чого був звільнений і перевезений назад до Перемишля.  

20. Див. 15 – с. 47-55, 16 – с. 80-82, 17 – с. 270-276, 18. 

21. Див. 15 – с. 41-46, 16 – с. 73-76, 17 – с. 264-269, 18. 
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26 червня 1946 року владика Йосафат був заарештований вдруге та 

силоміць вивезений на схід польськими і радянськими військами. Його 

переводили з однієї тюрми до іншої, над ним дуже знущалися, примушуючи 

всіляко до співпраці. Опісля, перевізши владику до Києва, його намовляли 

перейти на православ’я, що він рішуче відкинув, вказуючи на те, що він не є 

радянським громадянином, і вони не мають права його судити. Владика важко 

захворів на запалення у в’язниці, і тоді з огляду на вік і стан здоров’я його 

кинули у концентраційний табір у селі Чапаївка біля Києва. Помер 17 

листопада 1947 року.22, 23 

6. Отець ієромонах ЧСВВ, Северіян Бараник  (1889-1941) 

Коли в Дрогобич прийшли радянські війська, то кадебісти заборонили 

ієром. Северіяну залишати стіни Святотроїцького монастиря, мотивуючи це 

воєнним часом, хоча їм йшлося про обмеження діяльності ревного священика, 

що голосив правди Божі.  

НКВС забрало ієром. Северіяна до Дрогобицької тюрми 26 червня 1941 

року і його більше ніхто живим не бачив. Після відступу більшовиків люди 

бачили спотворене тортурами тіло ієромонаха Северіяна на території в’язниці. 

На грудях ієром. Бараника був вирізаний хрест.24  

7. Отець ієромонах ЧСВВ, Яким Сеньківський  (1896-1941) 

Професора о. Сеньківського не раз викликали на «розмови», в часі яких у 

нього вимагали припинити душпастирську діяльність у монастирі. Але він ще з 

більшою силою та завзяттям організовував маси на збереження вірності Церкві, 

збереження монастиря в Дрогобичі. Безпощадний ворог не міг цього простити. 

26 червня 1941 р. більшовики заарештували його разом з ієром. 

Северіяном Бараником, ігуменом дрогобицького монастиря, і їх більше живими 

ніхто не бачив. Очевидці говорили, що ієром. Сеньківського зварили в казані, 

давши з’їсти голодним в’язням. Вірогідність цього є велика, бо люди, які тоді 

сиділи в тюрмі, стверджували, що юшка, котрою їх годували, була  

22. Див. 16 – с. 15-18, 17 – с. 277-282, 18. 

23. Блаженні новомученики чину св. Василія Великого / Упор. о. Йосиф Будай ЧСВВ / Вид. 

друге, доповнене. – Жовква: Місіонер, 2015. – 164 с. – с. 84-121 

24.  Див. 16 – с. 66-68, 17 – с. 283-289, 18, 23 – с. 122-127. 
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солодкуватого присмаку і там знаходили людські нігті. 25 

8. Отець ієромонах ЧСВВ, Віталій Байрак (1907-1946) 

17 вересня 1945 року працівники Управління НКВС Дрогобицької області 

арештували о. Віталія Байрака. Він був звинувачений за участь у богослужінні в 

с. Туринка на могилі воїнів УГА, після чого виступив з антирадянською 

проповіддю, а також «написал статью клеветнического характера на партию 

большевиков, которая опубликована в антисоветском календаре «Миссионар» 

за 1942 год». Рішенням військового трибуналу військ НКВС Дрогобицької 

області 13 листопада 1945 року його було засуджено до 8 років позбавлення 

волі у ВТТ із конфіскацією майна. Реабілітований 14.08.1995 року.  

Отця Віталія дуже били, пізніше заносили до камери на простирадлі. 

Поховали його «на Бригідках». Отак у внутрішній в’язниці УНКДБ 

Дрогобицької області закінчив своє земне життя Слуга Божий ієромонах 

Віталій Байрак 1946 року. 26 

9. Владика Григорій Хомишин (1867 -1945) 

Єпископ Григорій Хомишин завжди працював над розбудовою єпархії.  

Він повсякчас молився за рідну Україну та її народ. Владику Григорія 

Хомишина радянська влада заарештовувала двічі. Перший раз 1939 року. Усю 

ніч його протримали в будинку магістрату, де розташовувався НКВС , і тільки 

над ранком відвезли додому, де вже на той час було проведено обшук. 

Вдруге ж єпископа Григорія Хомишина заарештували 15 квітня 1945 року 

майже з усіма Владиками нашої Церкви. Його засудили за статтею 

Кримінального Кодексу, за якою йому було інкриміновано «агітацію або 

пропаганду, проведену з метою підриву чи ослаблення Радянської влади». 

Останній допит Григорія Хомишина відбувся 11 вересня 1945р.  Мова 

протоколів свідчить, що допити відбувалися умовах неймовірного фізичного й 

психологічного тиску. 

 

25. Див. 16 – с. 69-72, 17- с. 290-298, 18, 23 – с. 128-135. 

26. Див. 16 – с. 77-79, 17 – с. 299-306, 18, 23 – с. 136-151. 
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21 грудня 1945 року Григорій Хомишин був переведений з внутрішньої 

тюрми НКДБ УРСР до лікарні Лук’янівської тюрми у Києві. 28 грудня 1945 

року  о 10 годині після восьми місяців фізичних і моральних тортур він помер.27 

10. Владика Симеон Лукач (1893-1964) 

Перші погрози  Симеон Лукач  отримав в лютому 1949 року. А  26 жовтня 

1949 року був заарештований органами КДБ. У постанові про арешт  йому 

інкриміновано наступне: «Після вигнання окупантів, будучи активним 

прибічником Ватикану, у 1945-1946рр., в період возз’єднання Греко- 

Католицької  Церкви з Російською Православною Церквою, виступив проти  

возз’єднання і перейшов на нелегальне становище».  

Після тривалого розслідування 2 лютого 1950 року Симеону Лукачу було 

винесено присуд 10 років  у таборах Сибіру. Перше ув’язнення  він відбував у 

таборах Краснодарського краю. Будучи в’язнем , маючи підірване здоров’я він 

протягом п’яти  років виконував каторжну працю на лісозаготівлі.  

11 лютого 1955 року о. Симеон Лукач був звільнений  з ув’язнення і 

повернувся до свого села Старуня. Продовжував свою підпільну 

душпастирську  діяльність. Як наслідок,  у липні 1962 року, після обшуку був 

заарештований вдруге. Ув’язнення відбував у Станиславівській тюрмі. Це друге 

ув’язнення стало фатальним  для його життя.  У березні 1964 року працівники 

тюрми  через критичний стан здоров’я привезли о. Симеона до рідного села 

Старуня.  22 серпня 1964 року - він помер. 28 

11.  Владика Іван Слезюк (1896-1973) 

Владика Іван Слезюк був заарештований 2 червня 1945року. Його 

засудили за статтею Кримінального Кодексу , згідно з якою владиці було 

інкриміновано активну організовану антирадянську роботу, спрямовану на зрив 

здійснюваних радянською владою заходів у Західних областях України.  

Покарання  єпископ відбував на  Сибірі. 15 листопада 1954 року його 

відпустили і він повернувсь до Івано – Франківська. 

 

27. Див. 16 – с. 12-14, 17 – с. 368-373, 18. 

28. Див. 16 – с. 19-21, 17 – с. 387-394, 18. 
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Протягом восьми років підпільний єпископ Іван Слезюк здійснював 

адміністрування Івано – Франківською єпархією, що стало причиною  другого 

арешту в липні 1962 році. Суд присудив йому 5 років ув’язнення у виправно- 

трудових колоніях та 5 років заслання після відбуття основної міри покарання.  

Після звільнення єпископ далі продовжував свою справу, що заважало 

органам безпеки у боротьбі з підпільною УГКЦ, а тому його часто викликали 

на розмови. Останній такий виклик відбувся в середині листопада 1973 року за 

два тижні  до смерті Владики Слезюка. 29 

12.  Владика Микита Будка (1877 – 1949) 

Микита Будка був ув’язнений  11 квітня 1945 року разом з усіма нашими 

Владиками. Його засудили на вісім років каторжної праці на Сибірі. 

Перебуваючи там  Владика завжди знаходив слово потіхи та розради для своїх 

співв’язнів і духовно підтримував їх. Через майже 5 років  виснажливої праці  

та тортур він помер геройською смертю за віру Христової Церкви. 30 

13.  Владика Григорій Лакота (1883-1950) 

Прийшовши до влади, комуністи почали масові депортації та арешти. Ця 

сумна доля спіткала і Владику Григорія. За урядовим наказом отця насильно 

вивезли до Львова. Але він тут довго не затримався, через місяць (25 червня 

1946р.) його заарештувала радянська міліція і  відправила на суд до Києва. 

Після цього його вивезли до Воркути, присудивши 10 років ув’язнення . 

Взимку 1949 року здоров’я кир Григорія  настільки ослабло, що його 

перевезли до табірного шпиталю в Абезь. Після кількох років принижень, в 

листопаді 1950р. єпископ Григорій Лакота переставився до вічного щасливого 

життя. 31 

14.  Отець Микола Конрад (1876-1941) 

Отець – доктор Микола Конрад – це людина міцної віри, яку зовсім не 

злякали ні військовий час, ні переслідування зі сторони комуністичного 

режиму. Він продовжував свою працю за будь – яких обставин. 

29. Див. 16 – с. 27-29, 17 – с. 374-380, 18. 

30. Див. 16 – с. 30-32, 17 – с. 381-386, 18. 

31. Див. 16 – с. 33-35, 17 – с. 354-360, 18. 
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26 червня 1941 року о. Микола і дяк Володимир Прийма, ризикуючи 

життям, пішли висповідати хвору жінку. На дорозі додому їх наздогнали 

енкавеесівці. Через священиче вбрання отця, їх впізнали, схопили та повели в 

ліс Бірок, де по звірячому замордували. Трохи пізніше були знайдені трупи 

отця і дяка. 

Отець Конрад був убитий за сумлінне виконання своїх священичих 

обов’язків, категорично проти чого був атеїстичний режим тодішньої 

держави.32  

15.  Отець Андрій Іщак (1887-1941) 

У час комуністичної диктатури особливо акцентували на винищенні 

духівництва. Проте, незважаючи на жорсткі умови переслідування, отець 

Андрій не покидав своїх священичих справ. Він свідомо вибрав мучеництво, не 

покидаючи своїх вірних без духовної опіки.  

26 червня 1941 року отець – доктор Андрій Іщак був затриманий 

більшовицькими солдатами. Після цього його не бачили. Відомо лише, що його 

вели в невеликий ліс на розстріл. А за два дні до цього отця заарештували та 

взяли на допит, проте через день відпустили. 

Тіло отця Андрія, поколоте багнетами, знайшли через декілька днів. 33 

16.  Отець Роман Лиско (1914-1949) 

9 вересня 1949 року о. Романа заарештували та кинули до в’язниці на вул. 

Лонцького у Львові, звинувативши в антирадянській діяльності та наявності 

релігійної літератури націоналістичного характеру в його церкві.  

Рідні намагалися передавати передачі, та це тривало недовго. Передачі 

перестали приймати і звісток ніяких не було. Лише 20 лютого 1956 року з 

Прокуратури СРСР повідомили, що по справі Романа Лиска, який помер від 

паралічу серця 14 жовтня 1949 року, було проведено ще одне розслідування.  

Після цього справу Лиско Р. закрили не через смерть, а через недоведене 

обвинувачення. Його було реабілітовано. 

 

32. Див. 16 – с. 42-43, 17 – с. 415-421, 18.  

33. Див. 16 – с. 44-45, 17 – с. 409-414, 18. 
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Підозри викликає не лише дата смерті, оскільки співв’язні бачили його 

пізніше, а й причина її тому, що чоловік відзначався міцним здоров’ям. Та зараз 

ми можемо лише здогадуватися, що з ним відбувалося.34 

17.  Отець Микола Цегельський (1896-1951) 

Отець М. Цегельський відбув усі залякування, погрози, шантажі й побої, 

на хвилину не сумніваючись. Від переживань та нервових потрясінь різко 

погіршився стан здоров’я. Від лікування отець також відмовився. 

28 жовтня 1946 року його заарештували й звинуватили в антирадянській 

діяльності.  25 січня 1947 року отця Миколу засудили до 10 років ув’язнення у 

виправно – трудових таборах із конфіскацією майна . 

Згодом отця відправили в Мордовію. Він постійно мучився через сильні 

болі, спричинені хворобою, яка часто не давала отцеві вирівнятись. Достойний 

мученик за віру помер 25 травня 1951 року. 35  

18.  Отець прелат Петро Вергун (1890-1957) 

21 червня 1945 року працівники НКВС провівши обшук у помешканні        

о. Петра Вергуна, заарештували його і без суду вивезли  на розправу до 

Радянського Союзу. Тут отця піддавали виснажливим допитам, а влітку 1946 

року військовий трибунал, що складався з трьох суддів і двох секретарів, на 

Київському судовому процесі, який відбувся при зачинених  дверях, засудив 

його  на 8-річне ув’язнення. Покарання о. Петро відбував у тюрмах ГУЛагу. 

22 червня 1952 року отець Петро Вергун  був звільнений з каторжних 

робіт і знаходився на засланні. У 1953 році його привезли в селище Ангарське 

Красноярського краю. О. Петра неодноразово викликали на нічні допити, які 

вимучували його страхітливо. Та найбільше терпів о. Петро,  що не міг 

працювати за покликанням – служити іншим, щоб пізнали Бога. 

7 лютого 1957 року  в усамітненні, серед снігів  і сибірських морозів, 

серед довгих терпінь і тортур, спочив в’язень більшовицьких концтаборів і 

мученик за Христову Церкву. 36 

34. Див. 16 – с. 46-48, 17 – с. 443-451, 18. 

35. Див. 16 – с. 49-51, 17 – с. 427-435, 18. 

36. Див. 16 – с. 52-54, 17 – с. 402-408, 18. 
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19.  Отець Олексій Зарицький (1912-1963) 

Як і всіх  греко-католицьких священників, котрі не погодились перейти 

на православ’я, о. Олексія Зарицького заарештували. Шість місяців його 

тримали в Золочівській тюрмі. Після цього отець деякий час провів у 

Львівській в’язниці, де над ним сильно знущались і морили голодом. 

29 травня 1948р. о. Зарицького було засуджено до 8 років ув’язнення у 

виправно-трудових таборах. 

Більшу частину ув’язнення отець провів у таборах Кемеровської, Омської  

та Карагандинської областей. 31 грудня 1954 року о. Зарицького  звільнили, але 

не дозволили повернутися на Батьківщину, а залишили в Караганді на Засланні. 

26 жовтня 1957 року о. Олексія Зарицького було реабілітовано Військовим 

Трибуналом Прикарпатського Військового округу із-за відсутності складу 

злочину. Отець Олексій стає добровільним «Христовим скитальцем». 

Протягом 1955-1961рр. отця кілька разів затримувала міліція, але, 

дякувати Богу, давали тільки попередження і відпускали. Однак у травні 1962 

року його заарештували в Караганді, поблизу 17-ї шахти, де колись діяла 

українська церква, у якій він відправляв. О. Олексія засудили за волокитство          

(а насправді – за активну релігійну діяльність) до двох років позбавлення волі у 

поселенні Долинка Карагандинської області. Тут 30 жовтня 1963р. у 

в’язничному госпіталі він і помер. 37 

20. Отець Климентій Шептицький (1869-1951) 

Свою особисту хресну дорогу Архимадрит Клементій Шептицький  

розпочав 5 травня 1947 року. У цей день він був заарештований в Унівській 

Лаврі. Поневіряння розпочалися у внутрішній в’язниці УМДБ м. Львова. 

Звинувачували о. Климентія в антирадянській діяльності, у співпраці з 

Ватиканом. 

Уже в 27 червня 1947 року о. Климентія перевели до Києва у внутрішню 

в’язницю МДБ УРСР. Саме тут найбільше знущалися над 78-літнім старцем. 

Про це свідчать виклики на нічні допити, які зберігаються в особистій справі                  

о. Клементія. 

37. Див. 16 – с. 56-60, 17 – с. 436-442, 18. 
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Після оголошення вироку о. Архимадрита відправили до Москви, опісля – 

у Володимирівську в’язницю. 1 травня 1951р. в цій же в’язниці він завершив 

свою земну мандрівку мученика за Христову віру. 38   

21. Сестра Тарсикія Мацьків (1919-1944) 

Перші роки після складання обітів с. Тарсикії випали на важкий 

повоєнний час, позначений багатьма небезпеками. Сестра Тарсикія була 

свідома того, що відбувається у світі. Вона знала, що більшовики переслідують 

Церкву, розганяють монастирі, заарештовують священників, монахів, 

монахинь, вивозять їх на Сибір. Але ці обставини  її не лякали, навпаки, 

спонукали до повного віддання свого життя Господеві і Католицькій Церкві. 

17 липня 1944р почався наступ більшовиків на Кристинопіль. Сестри 

були змушені ховатись у пивниці під будинками. Відчуваючи неймовірний 

страх сестра Тарсикія всю ніч молилася на вервичці.  

Вранці сестри  очікували о. Йосифа Загвійського на службу і почувши 

дзвоник сестра Тарсикія побігла відчинити хвіртку. Невдовзі почувся постріл і  

вона впала на землю. 39 

22 - 23. Сестра Олімпія Біда (1903-1952) і Сестра Лаврентія Гарасимів 

(1911-1952) 

Через видиму апостольську працю сестер в монастирі представники 

більшовицької влади серйозно зацікавились монастирським домом у м. Хирові. 

Почався терор. Монахині були поставлені перед фактом: або вони переходять у 

лоно одержавленої Православної Церкви, або залишаються на своїх 

християнських позиціях. Сестри твердо вибрали друге, тож тим самим 

добровільно пішли дорогою мучеництва. 

В 1950 році енкавеесівці провели обшук  монастирського дому і після 

цього монахинь повезли у в’язницю м. Борислава. Там ув’язнені перебували 6 

тижнів. 16 березня 1950року сестра Олімпія та сестра Лаврентія дістали вирок: 

виселення у віддалені місця Радянського Союзу за антирадянську діяльність. 

Долю було вже вирішено – досмертне вивезення в Томську область.   

38. Див. 16 – с. 61-65, 17 – с. 336-344, 18. 

39. Див. 16 – с. 83-85, 17 – с. 329-335, 18. 
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30 червня 1950року сестри отримали призначення  в с. Харськ. Дорога 

була важкою, але знайти житло було ще важче. Адже ніхто не хотів  приймати 

сестру Лаврентію, яка була хвора на туберкульоз. Та знайшлась одна родина, 

яка виявила милосердя.  

Сестри терпляче переносили терпіння і страждання в ім’я Всевишнього. 

Померли сестри в 1952 році. 40 

24. Дяк Володимир Прийма (1906-1941) 

У чисельних описах його трагічної мученицької смерті можна 

викристалізувати певність, що він убитий атеїстичним режимом через 

ненависть ворогів до католицької церкви. 

В 1941р. дяк Володимир Прийма і отець-доктор Микола Конрад пішли із 

св. Тайнами сповідати хвору жінку. По дорозі додому їх наздогнали 

енкавеесівці. Священика і дяка завели до лісу і там замордували. 41 

25. Отець Еміліян Ковч (1884-1944) 

30 грудня 1942року о. Еміліян Ковч був заарештований та вивезений до 

Львова у в’язницю. Неабияких тортур та знущань він зазнав там. Родина  та 

Андрей Шептицький робили все можливе, щоб звільнити отця, але через 

хрещення євреїв це було неможливим. 

Незабаром о. Еміліяна вивезли до концтабору «Майданек», що біля 

Любліна. Умови перебування тут відзначалися особливою нестерпністю. 

Поселили його в 14-й барак де наглядачем був поляк. Він бив всіх без винятку, 

але, дякувати Богу, дозволив отцеві відправляти в кутку бараку. 

Після Різдва 1944року о. Еміліян дуже захворів і його відправили до 

табірного шпиталю. Всі добре знали, що тут не лікують, а «допомагають» 

швидше померти. 

Помер о. Еміліян Ковч 25 березня  1944року. 42, 43 

26.  Отець Теодор Ромжа (1911-1947) 

В час безбожного комуністичного режиму Теодора Ромжу призначили 

40. Див. 16 – с. 86-91, 17 –с. 314-328, 18. 

41. Див. 16 – с. 92-63, 17 – с. 422-426, 18. 

42. Див. 16 – с. 94-98, 17 – с. 395-408, 18. 

43. Ковчег отця Ковча. – К.: Новий друк, 2017. – 144 с. 
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Єпископом Мукачівської єпархії. 

27 жовтня 1947 року під час однієї з поїздок по єпархії було скоєно напад 

на єпископа та його помічників. Коли вони поверталися до села, на них наїхала 

велика вантажна машина на великій швидкості. Побачивши, що потерпілі все 

ще живі, нападники почали бити їх різними металевими предметами. Справу 

закінчити їм не дало поштове авто. Злочинці втекли, а поштовики відвезли 

поранених до мукачівської лікарні.  

Коли небезпека для життя владики минула, радянська влада провела ще 

одну спецоперацію. У лікарню прийняли медсестру, агента місцевих органів 

безпеки. Під час нічного обходу владику Теодора вбили, давши вдихнути 

отруту. Це відбулося на початку листопада 1947 року. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Див. 17 – с. 361-367, 18. 
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Розділ ІІІ. Розвиток номінативної продуктивності агіонімів у 

релігійному та світському дискурсах  

Словниковий склад будь – якої мови пов’язаний із позамовною дійсністю, 

а тому є дуже чутливим до змін у суспільстві.  На нього впливають як 

лінгвальні, так і екстралінгвальні чинники. 

Оскільки, мова і релігія також є тісно пов’язані між собою, ми не можемо 

обминати її вплив формування української лексики.  

З часу Незалежності нашої держави та виходу УГКЦ з підпілля відбулося 

масове повернення громадян до релігії та віри. Під час святкування 400-річчя 

Берестейської унії Святіший Отець Іван Павло ІІ у своєму Апостольському 

листі сказав дуже важливі слова: після того, як ми віднайшли свою свободу, ми 

аж ніяк не можемо забувати переслідувань і мучеництва. Одним з наших 

головних обов’язків є – пам’ять про значення мучеництва та пошанування 

конкретних свідків віри. 

Постуляційний центр УГКЦ за короткий період часу зібрав і приготував 

необхідні  документи до беатифікації кількадесяти наших мучеників. До лику 

Блаженних Новомучеників УГКЦ їх було зараховано під час Архиєрейської 

Літургії 27 червня 2001 року у Львові Папою Іваном Павлом ІІ. 45 

Після беатифікації, іменами 26 Блаженних Священномучеників УГКЦ, 

які загинули від рук радянської влади, почали називати школи та вулиці, на їх 

честь встановлюють пам’ятники та меморіальні дошки, до них складають 

акафісти, молебні та молитви, малюють ікони та портрети. На лексичному рівні 

процес беатифікації зумовив появу нових агіонімів, а, звідси, й похідних від 

них. 

Сучасну сакральну лексику поповнюють похідні номінативні одиниці, 

утворені від кожного агіоантропоніма. 

 

45. Мученики – Джерело чудотворної сили (З Декрету Митрополита Андрея Шептицького. 

Про почитання святих. 1941 р.) / Упор. І.Левицький,  Р.Тереховський, Р.Хрін, Г.Крупа, 

О.Гайова. – Львів: Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих 

УГКЦ», 2004. – 100 с. – с. 3-4 
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Агіоніми, які розвивають свою номінативну продуктивність: Прп. 

Йосафата Гордашевська, Блж. свщмчн. Микола Конрад, Блж. свщмчн. 

Володимир Прийма,  Блж. свщмчн. Андрій Іщак, Блж. свщмчн. Северіян 

Бараник, Блж. свщмчн. Яким Сеньківський, Блж. свщмчн. Зиновій Ковалик,   

Блж. свщмчн. Омелян Ковч, Прп. мчн.  Тарсикія Мацьків, Блж. свщмчн. Віталій 

Байрак, Блж. свщмчн. Роман Лиско, Блж. свщмчн. Григорій Хомишин, Блж. 

свщмчн. Йосафат Коциловський, Блж. свщмчн. Теодор Ромжа, Блж. свщмчн. 

Микита Будка, Блж. свщмчн. Григорій Лакота, Блж. свщмчн. Микола 

Цегельський, Блж. свщмчн. Климентій Шептицький, Блж. свщмчн. Іван Зятик, 

Прп. мчн. Олімпія Біда, Прп. мчн. Лаврентія Гарасимів, Блж. свщмчн. Петро 

Вергун, Блж. свщмчн. Олексій Зарицький, Блж. Свщмчн. Миколай 

Чарнецький,  Блж. свщмчн. Симеон Лукач, Блж. свщмчн. Іван Слезюк,  Блж. 

свщмчн. Василь Величковський. 

Від перелічених назв утворено нові назви: назви акафістів, молебнів, 

назви молитов, ікон, сакральних місць моління. 

Назви акафістів: Акафіст до блаженного священномученика Василія 

Величковського1* , Акафіст До Блаженного Священномученика Омеляна 

Ковча2, Акафіст до Блаженної Мучениці Тарсикії, покровительки молоді3, 

Акафіст до Святого Йосафата (Кунцевича)4, Акафіст священномученику 

Миколаю Чарнецькому5, Акафіст до блаженних мучеників івано-франківських 

Григорія Хомишина, Симеона Лукача, Івана Слезюка6, Акафіст до блаженного 

священномученика Еміліяна Ковча7. 

Назви молебнів: Молебень до блаженних новомучеників Української 

греко-католицької церкви8, Молебень до священномученика Миколая 

Чарнецького9, Молебень до священномученика Теодора (Ромжі), єпископа 

Мукачівського10. 

Супліціоніми - назви молитов: Молитва до блаженного 

священномученика Петра Вергуна11, Молитва до блаженного єпископа 

Миколая Чарнецького12, Молитва за всяке прошення до Блаженного 

Священномученика Василя Величковського13, Молитва за всяке прошення до 

1. * - див. список використаних джерел 2 – 45 с. 

http://http/ichistory.org.ua/2014/07/23/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-josafata-gordashevs-ka/
http://http/ichistory.org.ua/2014/07/23/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-josafata-gordashevs-ka/
http://ichistory.org.ua/2014/09/01/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-mykola-konrad/
http://ichistory.org.ua/2014/03/28/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-volodymyr-pryjma/
http://ichistory.org.ua/2014/03/28/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-volodymyr-pryjma/
http://ichistory.org.ua/2014/03/25/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-omelyan-kovch/
http://ichistory.org.ua/2014/01/30/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-teodor-romzha/
http://ichistory.org.ua/2013/11/10/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-klymentij-sheptyts-kyj-2/
http://ichistory.org.ua/2014/01/15/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-oleksij-zaryts-kyj/
http://ichistory.org.ua/news/blazhennyj-mykolaj-charnets-kyj/
http://ichistory.org.ua/news/blazhennyj-mykolaj-charnets-kyj/
http://ichistory.org.ua/2015/04/20/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-vasyl-velychkovs-kyj/
http://ichistory.org.ua/2015/04/20/blazhenni-novomuchenyky-ugkts-vasyl-velychkovs-kyj/
https://kyrios.org.ua/spirituality/molebni/7039-moleben-do-svjaschennomuchenika-teodora-romzhi-episkopa-mukachivskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/molebni/7039-moleben-do-svjaschennomuchenika-teodora-romzhi-episkopa-mukachivskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-svjaschennomuchenika-petra-verguna.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-svjaschennomuchenika-petra-verguna.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
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Блаженного Священномученика Миколая Чарнецького14, Молитва за всяке 

прошення до Блаженного Священномученика Івана Зятика15, Молитва за всяке 

прошення до Блаженного Священномученика Зенона Ковалика16, Молитва за 

всяке прошення до Блаженного Священномученика Йоакима Сеньківського17, 

Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Северіяна 

Бараника18, Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика 

Йосафата Коциловського19, Молитва за всяке прошення до Блаженного 

Священномученика Віталія Байрака20, Молитва за всяке прошення до 

Блаженного Священномученика Павла Гойдича21, Молитва до блаженної 

сестри Йосафати22, Молитва до Блаженних мучеників отця Миколи Конрада й 

дяка Володимира Прийми23, Молитва за прославу блаженного о. Миколи 

Конрада24, Молитва до блаженного Омеляна Ковча25, Дев’ятниця за священиків 

через заступництво бл. Омеляна Ковча, покровителя пастирів УГКЦ26, Молитва 

до Блаженного мученика Григорія Хомишина27, Молитва до Блаженного 

Теодора Ромжі28, Молитва до св. Йосафата Кунцевича наділена відпустом29, 

Молитва до блаженного священномученика Григорія Лакоти30, Молитва про 

заступництво отця Климентія Шептицького31, Молитва до Святих 

преблаженних Святотроїцьких мучеників Северіяна, Віталія і Йоакима32, 

Молитва до Новомучеників УГКЦ ХХ століття33, Молитва біля ікони 

Новомучеників УГКЦ34. 

Ікононіми -назви ікон та інших сакральних зображень (пам’ятники та 

меморіальних дошки): Ікона «Блаженний Йосафат Коциловський Єпископ 

Перемиський»35, Ікона бл. Йосафати Гордашевської36, Ікона бл. свщмч. Миколи 

Конрада37, Ікона бл. Теодора Ромжі38, Ікона блаженного Василя 

Величковського39, Ікона Блаженного Миколая Чарнецького у Ковелі40, Ікона 

всіх священномучеників41, Ікона з мощами Бл. Миколая Чарнецького42, Ікона з 

частиною мощей священномученика Йосафата Коциловського43, Ікона Івана 

Зятика44, Ікона муч. Володимира Прийми45, Ікона Преподобномучениці 

Тарсикії Мацьків46, Ікона Преподобномучениць Олімпії (Ольги) Біди та 

Лаврентії (Левкадії) Гарасимів47, Ікона Свщмч. Омеляна Ковча48, Ікона Свщмч. 

Омеляна Ковча49, Ікона Священнномученика Павла Гойдича50, Ікона 

https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/1061-molitva-pro-zastupnitstvo-ottsja-klimentija-sheptitskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/1061-molitva-pro-zastupnitstvo-ottsja-klimentija-sheptitskogo.html
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священномученика Романа Лиска51, Ікони блаженних преподобномучениць 

Олімпії та Лаврентії52, Подорожуюча Ікона Блаженної Йосафати 

Гордашевської53, Ікона Теодора Ромжі в єпископській резиденції54, Ювілейна 

ікона55, Ікона "Новомученики Тернопільської Землі"56, Ікона «Блаженний 

священномученик Омелян Ковч з житієм»57, Ікона «Блаженний 

Священномученик Симеон Лукач»58, Ікона блаженного Григорія Лакоти з 

частиною його мощей59, Ікона блаженного Священномученика Симеона 

Лукача60, Ікона всіх священномучеників61, Ікона всіх священномучеників62, 

Ікона священномученика Григорія Хомишина63, Ікона Священномученика Івана 

Слезюка64, Ікона Теодора Ромжі65, Ікони бл. Никити Будки66, Ікони Христа 

Спасителя і двох великих блаженних славного міста Городка Петра Вергуна і 

Романа Лиска 67, Ікона «Блаженний Григорій Лакота Перемиський Єпископ – 

помічник»68. 

Еклезіоніми - назви сакральних місць моління - споруд церков, 

монастирів, та каплиць, місць звершення молінь, священослужень та інших 

практик християнського життя: Церква св. Василія Великого і блаженного 

Олексія Зарицького69, Церкви ім. блаж. свщч. Григорія Хомишина у 

Богородчанах70, Церква блаженного Миколая Чарнецького (с. Семаківці, Івано-

Франківська обл.)71, Церква блаженного о. Климента Шептицького (Львів)72, 

Церква Дрогобицьких священномучеників Северіяна, Якима та Віталія 

(Дрогобич)73, Церква блаженного Омеляна Ковча (Орнета, Польща)74, Церква 

Пресвятого Серця Христа Чоловіколюбця і Блаженних Священномучеників 

Єпископів Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка75, Храм 

Блаженних Йосафата (Коциловського) та Григорія (Лакоти) (Самбір)76, 

Студентський Храм блж. свщмч. Олексія Зарицького (Львів)77, Храм 

блаженного священномученика Григорія (Лакоти) (Львів)78, Храм і монастир 

Блаженного Миколая Чарнецького (м. Ковель, Волинська обл.)79, Храм УГКЦ 

Блаженного Миколая Чарнецького (м. Золочів, Львівська обл.)80, Студентський 

храм священномученика Романа Лиска (Львів)81, Храм Блаженних 

Священномучеників Станіславівських Симеона Лукача, Григорія Хомишина та 

Івана Слезюка УГКЦ (Галич, Івано-Франківська обл.)82, Храм Блаженного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_(%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://lia.lvivcenter.org/#!/map/
http://ugcc.lviv.ua/2017/11/13/blagoslovennya-hramu-blazhennogo-svyashhennomuchenyka-grygoriya-lakoty-u-lvovi/
http://ugcc.lviv.ua/2017/11/13/blagoslovennya-hramu-blazhennogo-svyashhennomuchenyka-grygoriya-lakoty-u-lvovi/
http://charnetskyj.org.ua/liturgy-schedule/hrafik-bohosluzhen-u-hrami-uhkts-blazhennoho-mykolaya-charnetskoho/
http://charnetskyj.org.ua/liturgy-schedule/hrafik-bohosluzhen-u-hrami-uhkts-blazhennoho-mykolaya-charnetskoho/
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Священномученика Миколая Чарнецького (Львів)83, Монастир 

“Блаженномученика Теодора Ромжі” Парафія Різдва Івана Хрестителя (смт. 

Дубове, Закарпатська обл.)84, Монастир св. Климентія (Львів)85, Каплиця 

Преподобномучениці Тарсикії (Золочів)86, Каплицю блаж. Омеляна Ковча (с. 

Побєда, зона АТО)87, Каплиця блаженного священномученика Миколая 

Чарнецького (с. Смиківці, Тернопільський район)88, Каплиця блаженного 

священомученика Миколи Конрада89, Каплиця Блаженної Йосафати 

Гордашевської (Львів)90, Каплиця на честь блаженнішого отця Андрія Іщака 

(Львів)91, Каплиця свщ. Миколая Чарнецького (Львів)92, Каплиця Трьох 

Блаженних священномучеників Василя Величковського, Миколи Чарнецького 

та Івана Слезюка (Львів)93,  Каплиця усипальниця родини Шептицьких 

(Прилбичі)94, Дерев’яна каплиця парафії Серця Христового і бл. свщмч. 

Омеляна Ковча (Яворів)95, Каплиця на честь священномученика Петра 

(Вергуна) (Стрий)96, Каплиця блаженного отця Олекси Зарицького (Караганда, 

Казахстан)97, Каплиця Блаженного Павла Ґойдича у Пряшівському університеті 

(Словацька Республіка) на Греко-католицькому богословському факультеті98, 

Каплиця в пам’ять блаженних отців Миколи Конрада і Миколи Цегельського 

(Струсів‚ Тернопільська обл.)99, Каплиця Миколи Цегельського, Підкамінський 

монастир (м. Підкамінь на Львівщині)100, Каплиця на честь блаженного Павла 

Ґойдича (Ужгород)101, Каплиця священномученика Якима Сеньківського 

(с. Великі Гаї)102, каплиця блаж. свщмч. Никити Будки (Львів-Брюховичі)103, 

Катехитична школа ім. Блаженного Андрія Іщака (Львів)104, Катехитична школа 

ім. блаженного священномученика Йосафата  Коциловського при парафії Різдва 

Пресвятої Богородиці (Самбір, Самбірсько-Дрогобицький деканат)105, 

Катехитична школа ім. блаж. Зиновія Ковалика при храмі свщмч. Йосафата 

(Львів)106, Катехитична школа  ім. бл. Зиновія Ковалика при монастирі сестер в 

Головному домі Згромадження (Зборів)107, Катехитична школа ім. бл. свящ. 

Петра Вергуна в церкві Успіння Пресвятої Богородиці (м. Стрий)108, 

Катехитична школа імені бл. Йосафати Гордашевської (Дрогобич)109, 

Катехитична школа імені Миколая Чарнецького при церкві Пресвятої 

Богородиці Володарки України (Львів)110, Катехитична школа ім. Блаженного 

http://prylbychi-ugcc.at.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_(%D2%90%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_(%D2%90%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87)
http://josaphatschool.at.ua/
http://josaphatschool.at.ua/
https://www.facebook.com/catecheticalschool/
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Симеона Лукача при парафії УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці (смт. Делятині, 

Надвірнянського району Івано-Франківської області)111, Катехитична школа ім. 

Віталія Байрака, що діє при храмі Отців Василіян (храм Пресвятого Серця 

Христового у Жовкві)112, Катехитична школа ім. Слуги Божого Митрополита 

Андрея та Блаженного Климентія Шептицьких (Прилбичі)113, Церковна середня 

школа і дитячий садок Павла Петра Гойдича (м. Пряшів, Словаччина)114, 

Чортківська дяківсько-катехитична академія імені священномученика Григорія 

Хомишина, Бучацька єпархія115, Дрогобицька Духовна Семінарія імені 

блаженних священомучеників Северіяна, Якима та Віталія (Дрогобич)116, 

Новіціат бл. Йосафати Гордашевської (Крихівці, Івано-Франківськ)117, 

Аспірантат блаженномучениці Тарсикії Мацьків (смт. Дубове, Тячівський р-н, 

Закарпатська обл.)118, «Школа народжувати» при парафії бл. Миколая 

Чарнецького (вул. Під Голоском, м. Львів)119, У́жгородська гре́ко-като́лицька 

богосло́вська акаде́мія і́мені блаженного Теодо́ра Ро́мжі (Ужгород)120. 

Агіотопоніми – гографічні назви сакрального походження: Вул. Андрія 

Іщака, Миколаїв121, Вул. єписк. М. Чарнецького, Львів122, Ву́л. Коциловського, 

Львів123, Вул. Лукача, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.124, Вул. 

Омеляна Ковча, Львів125, Вул. Семена Лукача, Старуня, Богородчанський р-н, 

Івано-Франківська обл.126, Вул. Теодора Ромжі, смт. Чинадійово, Мукачівського 

району127, Вул. Теодора Ромжі, Ужгород128, Вул. Теодора Ромжі, Хуст, 

Закарпатська область129, Ву́л. Ше́птицьких, Львів130, Вул. Якима Сеньківського, 

Великі Гаї, Тернопільська область131.   

Назви навчальних закладів: "Навчально-виховний комплекс I-ІІІ 

ступенів Школа-гімназія Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" 

(Львів)132, Перемишлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені 

Омеляна Ковча (Перемишлянська р-на рада, Львівська обл.)133, Приватна 

єпархіальна школа ім. священномученика Павла Гойдича (Словаччина)134, 

Приватний ліцей імені Климентія Шептицького (Львів)135, Середня 

загальноосвітня школа №84 імені блаженної Йосафати Гордашевської 

(Львів)136. 

 

http://prylbychi-ugcc.at.ua/
https://www.facebook.com/monastyr.lastivky/?hc_ref=ARSpAGObu8enZJM9xZo2JJ72Eehg_upp0WwfIZ-ijWUaXBfpqoDH49gpT3UsheGAhCk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBfhWRusegq8bJR14DqMtkFGBBWcL6z4paInRSEeWb7jT9MyyFmzlulCmhygGbmAddzT4RoGg8QZV87jx9-XPG21i2Kklk1poLg0Te2hSWrZhVnkKv00M04iNHpjHFRyAFlOwFd-TjcIbn2xQ9b_FSMNfg-qRSAwy58bk5CDrcICQmR6gBY&__tn__=kC-R
https://lia.lvivcenter.org/#!/map/
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Висновки 

Розглянувши зв’язок мова – ідеологія як об’єкт міждисциплінарного 

аналізу, ми з’ясували, що чимало науковців досліджують взаємодію мови та 

ідеології. Вони дійшли висновку, що ці два поняття тісно пов’язані між собою: 

мова потрібна для поширення певної ідеології, для нав’язування її ідей 

суспільству, в той же час, внаслідок панування тієї ж ідеології, у мові 

з’являються нові слова або виокремлюються нові значення у вже існуючих 

одиницях.  

До цього часу питання мова – ідеологія дослідники розглядали більше з 

політичної точки зору, розкриваючи питання мовної політики та мовної 

ситуації. Наше завдання полягало в тому, щоб розкрити значення цих понять в 

соціолінгвістиці через зв’язок мова – церква – влада. Для цього необхідним 

етапом роботи був розгляд стану дослідження сакральної лексики.  

Після повалення тоталітарного режиму відбулося багато змін в свідомості 

громадян. Суспільство почало по-іншому ставитися до релігії. Українська 

церковна мова все частіше стає об’єктом досліджень. Постійно збагачується 

українська онімна лексика. Зокрема, відбувається значне поширення такої 

групи як агіоніми. У ній ми виділяємо такі розряди: «назви акафістів», «назви 

молебнів», «супліціоніми» (назви молитов), «ікононіми» (назви ікон та інших 

сакральних зображень), «еклезіоніми» (назви сакральних місць моління), 

«агіотопоніми» (географічні назви сакрального походження), «назви 

навчальних закладів». Усі ці назви утворені від самих агіоантропонімів, тобто 

назв святих. 

Після процесу беатифікації 2001 року група агіонімів поповнилася 

іменами 28 блаженних новомучеників УГКЦ ХХ століття і, відповідно, 

похідними від них. На знак пам’яті про тяжкі муки блаженних за Христову віру 

та нашу церкву з’являється все більше і більше онімів. Іменами 

Священомучеників називають церкви, вулиці та школи, їх вшановують в 

акафістах та молебнях, до них моляться про заступництво та допомогу, 

фіксують їхні геройські вчинки на меморіальних дошках. 
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Такий спектр використання імен новомучеників зумовлює часте їх 

вживання як у релігійному, так і у світському дискурсі. Це свідчить про зміну 

системи цінностей суспільства, відсутність нав’язливих думок – відсутність 

панівної ідеології зі своїми заходами впливу. А головне, похідні від агіонімів 

назви свідчать про культуру пам’яті сучасного суспільства. 
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Найсвятішого Ізбавителя. – Львів: Видавничий відділ Отців Редемптористів 

«Місія Христа», 2006. – 56 с. 

7. Вервиця, укладена на честь бл. Северіяна Бараника, містечко Угнів, 

Сокальський р-н. Електронний ресурс: Український центр живої вервиці. 

Режим доступу: [http://www.livingrosary.org.ua/today/items/na-lvivschini-

vshanovano-pamjat-blazhennogo-severijana-baranika.html] 

8. Виставка "Шлях до святості митрополита Шептицького" в 7 частинах. 

Електронний ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=YT81-YJCSrM] 

9. Відео «Про бл. священномученика Григорія Лакоту, про перенесення часточки 

мощей у Задністряни». Електронний ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=ZPfsyZ_Jg54] 

10. Віднайдений священичий одяг отця Омеляна Ковча, Львів. Електронний 

ресурс: Головні новини Львова. Режим доступу: 

[https://zaxid.net/u_lvovi_vpershe_pokazhut_vidnaydeniy_svyashhenichiy_odyag_ot

tsya_omelyana_kovcha_n1450902] 

http://www.livingrosary.org.ua/today/items/na-lvivschini-vshanovano-pamjat-blazhennogo-severijana-baranika.html
http://www.livingrosary.org.ua/today/items/na-lvivschini-vshanovano-pamjat-blazhennogo-severijana-baranika.html
https://zaxid.net/u_lvovi_vpershe_pokazhut_vidnaydeniy_svyashhenichiy_odyag_ottsya_omelyana_kovcha_n1450902
https://zaxid.net/u_lvovi_vpershe_pokazhut_vidnaydeniy_svyashhenichiy_odyag_ottsya_omelyana_kovcha_n1450902
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11. Відродження Церкви (1989). Електронний ресурс: Офіційний cайт Української 

Греко-Католицької Церкви. Режим доступу: [http://ugcc.ua/official/ugcc-

history/x_v%D1%96drodzhennya_tserkvi_1989_76327.html] 

12. Візит добра і злагоди. Виступи та промови Президента Леоніда Кучми і Глави 

Держави Ватикан Папи Римського Іоанна Павла ІІ під час візиту Святійшого 

Отця в Україну 23-27 червня 2001 року / За ред. Б.Залізняка. – Львів: Світло й 

тінь, 2001. – 84 с.  

13. Вшанування мучеників УГКЦ, проголошених блаженними Папою Іваном 

Павлом ІІ в Україні  2001 року 

14. Газета «Галичина».  Режим доступу: 

[http://www.galychyna.if.ua/publication/human/galichina-vshanovuje-grigorija-

khomishina/] 

15. Громадська організація «Братство імені блаженного священномученика 

Омеляна Ковча», Львів. Електронний ресурс: Фотографії старого Львова.   

Режим доступу: [http://photo-lviv.in.ua/vystavka-slidamy-blazhennoho-ottsya-

omelyana-vidkryjetsya-v-seredu/] 

16. Давидчак Х. Папа Іван Павло ІІ про національну ідентичність українців: 

медійно-релігійний аспект// Вісник Львів. – 2011.- Вип. 35. – С. 101-112 

17. Дерев’яне погруддя єпископа, блаженного Теодора Ромжі на подвір’ї Римо-

католицької церкви св.Імре (автор – угорський скульптор п.Поляк). 

Електронний ресурс: Великобичківська селищна рада. Режим доступу: 

[http://bychkivrada.gov.ua/istorichna-dovidka-23-56-37-08-06-2017/] 

18. Дивен Бог і святих своїх. – Львів: Радіо «Воскресіння», 2001. – 72 с.  

19. Джампаоло Маттеі Україна – земля мучеників: героїчне свідчення блаженних 

мучеників, проголошених Папою Іваном Павлом ІІ у Львові, під час його 

історичного паломництва / Переклад з італ. о. Олександра Лісовського. – 

Жовква: Місіонер, 2014. – 194 с. 

20. Документальна виставка про ієромонахів дрогобицького Святотроїцького 

монастиря Северіяна Бараника, Якима Сеньківського, Віталія Байрака в музеї 

церкви Пресвятої Трійці, Дрогобич. Електронний ресурс: Офіційний сайт ZIK 

(«Західна інформаційна корпорація»).  Режим доступу: 

http://www.galychyna.if.ua/publication/human/galichina-vshanovuje-grigorija-khomishina/
http://www.galychyna.if.ua/publication/human/galichina-vshanovuje-grigorija-khomishina/
http://photo-lviv.in.ua/vystavka-slidamy-blazhennoho-ottsya-omelyana-vidkryjetsya-v-seredu/
http://photo-lviv.in.ua/vystavka-slidamy-blazhennoho-ottsya-omelyana-vidkryjetsya-v-seredu/
http://bychkivrada.gov.ua/istorichna-dovidka-23-56-37-08-06-2017/
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[https://zik.ua/news/2016/06/21/u_drogobychi_vidkrylas_vystavka_relikviy_shcho_r

ozpovidayut_pro_novomuchenykiv_710046] 

21. Документальний фільм «Симеон Лукач». Електронний ресурс: Центр 

паломника блаженного священномученика Симеона Лукача.  Режим доступу: 

[http://svmlukach.org.ua/dokumentalnyj-film-symeon-lukach/] 

22. Дрогобицькі мученики. Електронний ресурс: Вікіпедія. Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D

0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D1%83%D1%

87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#%D0%9C%D0%BE%D0%B

B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0]   

23. Духовний портрет блаженного Миколая Чарнецького. Електронний ресурс: 

Редемптористи Львівської Провінції.  Режим доступу: 

[http://www.cssr.org.ua/word/articles/?article=1657] 

24. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного та 

громадсько-політичного діяча. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 168 с. 

25. Жаровська О. Випробувані, як золото в горнилі / Оля Жаровська. – Львів: 

Колесо, 2013. – 206 с. 

26. Ковчег отця Ковча. – К.: Новий друк, 2017. – 144 с. 

27. Львівська обласна Фундація ім. Григорія Хомишина, Львів. Електронний 

ресурс: Інспекційний портал.  Режим доступу: 

[https://inspections.gov.ua/subject/view?id=76850] 

28. Лябінська – Снігур К. Випробувані, як золото в горнилі. Книга третя / Катерина 

Лябінська – Снігур, с. Наталія Стиранець, ЧСВВ, Ярослав Фульмес. – Жовква: 

Місіонер, 2016. – 208 с. 

29. Мацелюх В. Блаженний отець Омелян Ковч. Електронний ресурс. Режим 

доступу: [http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/represiie-proti-

cerkvi/blazennijotecomelankovcavtormaceluhvasil]. 

30. Меморіальна дошка архимандриту Климентію Шептицькому,  Росія. 

Електронний ресурс: Прилбичі. Релігійна громада УГКЦ. Режим доступу: 

[http://prylbychi-ugcc.at.ua/index/katekhitichna_shkola/0-32] 

https://zik.ua/news/2016/06/21/u_drogobychi_vidkrylas_vystavka_relikviy_shcho_rozpovidayut_pro_novomuchenykiv_710046
https://zik.ua/news/2016/06/21/u_drogobychi_vidkrylas_vystavka_relikviy_shcho_rozpovidayut_pro_novomuchenykiv_710046
https://inspections.gov.ua/subject/view?id=76850
http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/represiie-proti-cerkvi/blazennijotecomelankovcavtormaceluhvasil
http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/represiie-proti-cerkvi/blazennijotecomelankovcavtormaceluhvasil
http://prylbychi-ugcc.at.ua/news/u_rosiji_vidkrili_memorialnu_doshku_arkhimandritu_klimentiju_sheptickomu/2010-11-02-127
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31. Меморіальна дошка о. Омеляна Ковча, Перемишляни, Львівська обл. 

Електронний ресурс: Вікіпедія.   Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Омелян_(Ковч)] 

32. «Миколай Чарнецький», студія "ТВ Алилуя". Електронний ресурс:  YouTube.  

Режим доступу: [https://www.youtube.com/watch?v=NCDfizt_kQI] 

33. Мистецько-меморіальний пам'ятник блаженного Йосафата Коциловського в 

планах. Електронний ресурс: ДивенСвіт – проект комісії у справах молоді 

УГКЦ. Режим доступу: [https://old.dyvensvit.org/component/tag/мощі?pg=1] 

34. Моя мандрівка з Ісусом та друзями: Світло віри у моєму житті. Методичні 

матеріали для проведення літніх християнських таборів / [Луїза Цюпа, Н. Дуда, 

Юліана Дзюбата та ін.]– Львів: Вид-во «Колесо», 2013. – 112 с. – Режим 

доступу: [http://pcc.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/svitlo-viri-v-moyemu-

zhitti.pdf] 

35. Музей блаженного священномученика Василя (Величковського), пл. Соборна, 

11, кв. 3, м. Львів. Електронний ресурс: Інтерактивна карта УГКЦ. Режим 

доступу: [http://map.ugcc.ua/view/57-muzey-blazhennogo-

svyashchennomuchenyka-vasylya-velychkovskogo-lviv] 

36. Музей блаженного священномученика Симеона Лукача, с.Старуня, 

Богородчанський район, Івано-Франківська область. Електронний ресурс: 

Воїни Христа Царя. Режим доступу: [http://catholicnews.org.ua/vladika-dionisiy-

vidvidav-muzey-blazhennogo-svyashchennomuchenika-simeona-lukacha] 

37. Музей історії Церкви ім. блаж. свщч. Григорія Хомишина, Богородчани. 

Електронний ресурс: Богородчанська центральна районна бібліотека.  Режим 

доступу: [http://www.blib.if.ua/news/2015-12-21-347] 

38. Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 

(Шевченківський гай), Львів. Електронний ресурс: Vgorode – головний сайт 

міста.  Режим доступу: [https://lviv.vgorode.ua/reference/parky/264957-muzei-

narodnoi-arkhitektury-ta-pobutu] 

39. Музей Теодора Ромжі, Великий Бичків. Електронний ресурс: Інтернет видання 

«Закарпаття онлайн Beta». Режим доступу: 

https://old.dyvensvit.org/component/tag/мощі?pg=1
http://www.blib.if.ua/news/2015-12-21-347


40 
 

[https://zakarpattya.net.ua/Zmi/182000-U-Velykomu-Bychkovi-diie-muzei-Teodora-

Romzhi-VIDEO] 

40. Мученики – Джерело чудотворної сили (З Декрету Митрополита Андрея 

Шептицького. Про почитання святих. 1941 р.) / Упор. І.Левицький,  

Р.Тереховський, Р.Хрін, Г.Крупа, О.Гайова. – Львів: Місія «Постуляційний 

центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ», 2004. – 100 с. 

41. Назар Н. Блаженний священномученик Омелян Ковч, покровитель душпастирів 

УГКЦ (біографія, акафіст, дев’ятниця за парафіяльних священиків). – Івано-

Франківсь: Апостол. – 2014. – 32 с. – с. 21-30. Режим доступу: 

[https://issuu.com/apostolbook/docs/1-9] 

42. О. Еміліян Ковч Чому наші від нас утікають? – Львів: Свічадо, 2006. – 108 с.  

43. Пам’ятний камінь, який сьогодні знаходиться на місці колишнього маєтку 

родини Шептицьких, Прилбичі. Електронний ресурс: Прилбичі. Релігійна 

громада УГКЦ. Режим доступу: [http://prylbychi-

ugcc.at.ua/index/katekhitichna_shkola/0-32] 

44. Парафія Блаженного Миколая Чарнецького у Варшаві, Польща. Режим 

доступу: [http://grekokatolicy-warszawa.blogspot.com/2015/08/16-2015.html] 

45. Парафія блаженного о. Івана Зятика, м. Торунь, Перемисько-Варшавська 

архиєпархія, Польща. Електронний ресурс: Інтерактивна карта УГКЦ. Режим 

доступу: [http://map.ugcc.ua/view/970-parafiya-blazhennogo-o-ivana-zyatyka-m-

torun-polshcha] 

46. Парафія блаженного священомученика Йосафата Коциловського, Стрий. 

Електронний ресурс: Інтерактивна карта УГКЦ. Режим доступу: 

[http://map.ugcc.ua/view/393-parafiya-blazhennogo-svyashchenomuchenyka-

yosafata-kotsylovskogo-m-stryy-lvivska-oblast] 

47. Парафія Перенесення мощів Блаженного Священномученика Теодора Ромжі, с. 

Минай, Ужгородський р-н. Електронний ресурс: Мукачівська греко-католицька 

єпархія. Режим доступу: [http://www.mgce.uz.ua/parafiji/parish.php?d=uzh-

city&pId=1] 

https://zakarpattya.net.ua/Zmi/182000-U-Velykomu-Bychkovi-diie-muzei-Teodora-Romzhi-VIDEO
https://zakarpattya.net.ua/Zmi/182000-U-Velykomu-Bychkovi-diie-muzei-Teodora-Romzhi-VIDEO
https://issuu.com/apostolbook/docs/1-9
http://prylbychi-ugcc.at.ua/
http://grekokatolicy-warszawa.blogspot.com/
http://map.ugcc.ua/view/393-parafiya-blazhennogo-svyashchenomuchenyka-yosafata-kotsylovskogo-m-stryy-lvivska-oblast
http://map.ugcc.ua/view/393-parafiya-blazhennogo-svyashchenomuchenyka-yosafata-kotsylovskogo-m-stryy-lvivska-oblast
http://www.mgce.uz.ua/parafiji/parish.php?d=uzh-city&pId=1
http://www.mgce.uz.ua/parafiji/parish.php?d=uzh-city&pId=1
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48. Парафія св. Володимира і бл. мчн. Омеляна Ковча, Перемишляни. Електронний 

ресурс: Соціальна мережа Facebook. Режим доступу: 

[https://www.facebook.com/st.volodymyr/] 

49. Парафія свщмч. Романа Лиска і всіх новомучеників, Львів. Електронний 

ресурс: Львівська міська рада. Режим доступу: [https://city-

adm.lviv.ua/news/culture/13582-na-vul-grinchenka-vstanovlat-kaplicu] 

50. Парафія Серця Христового і бл. свщмч. Омеляна Ковча, дерев’яна каплиця,  

Яворів. Електронний ресурс: УГКЦ Львівська єпархія. Режим доступу: 

[http://ugcc.lviv.ua/parafiyi/yavorivskyj-dekanat/] 

51. Переслідувані за Правду: Українські греко-католики в умовах тоталітарних 

режимів ХХ століття / упор. Губич Л., Гуркіна С. — Львів : Видавництво УКУ, 

2016. — 176 с.  

52. Перші лижні змагання УГКЦ «Кубок Блаженного Йосафата Коциловського», 

Буковель. Електронний ресурс: ДивенСвіт – проект комісії у справах молоді 

УГКЦ. Режим доступу: 

[https://old.dyvensvit.org/component/tag/Кубок%20блаженного%20Йосафата%20

Коциловського] 

53. Пісня «Нев'янучі Господні квіти». Автор - Наталя Озерська. Електронний 

ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=mFj4gqAArsM] 

54. Портрет Омеляна Ковча, макет його пам’ятника. Електронний ресурс: 

Фотографії старого Львова. Режим доступу: [http://photo-lviv.in.ua/vystavka-

slidamy-blazhennoho-ottsya-omelyana-vidkryjetsya-v-seredu/] 

55. Псевдособор і ліквідація (1946). Електронний ресурс: Офіційний cайт 

Української Греко-Католицької Церкви. Режим доступу: 

[http://ugcc.ua/official/ugcc-

history/vii_psevdosobor_%D1%96_l%D1%96kv%D1%96dats%D1%96ya_1946_76

273.html] 

56. Реколекційно-Відпочинковий центр «Світлиця», каплиця блаж. свщмч. Никити 

Будки, Львів-Брюховичі. Режим доступу: [http://svitlycia.org.ua/sample-page/pro-

tsentr/] 

https://www.facebook.com/st.volodymyr/
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/13582-na-vul-grinchenka-vstanovlat-kaplicu
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/13582-na-vul-grinchenka-vstanovlat-kaplicu
http://ugcc.lviv.ua/parafiyi/yavorivskyj-dekanat/
https://old.dyvensvit.org/video/100429.html
https://old.dyvensvit.org/component/tag/Кубок%20блаженного%20Йосафата%20Коциловського
https://old.dyvensvit.org/component/tag/Кубок%20блаженного%20Йосафата%20Коциловського
http://photo-lviv.in.ua/vystavka-slidamy-blazhennoho-ottsya-omelyana-vidkryjetsya-v-seredu/
http://photo-lviv.in.ua/vystavka-slidamy-blazhennoho-ottsya-omelyana-vidkryjetsya-v-seredu/
http://svitlycia.org.ua/sample-page/pro-tsentr/
http://svitlycia.org.ua/sample-page/pro-tsentr/
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57. Романчук Л. Випробувані, як золото в горнилі.Книга друга / Леся Романчук, 

Віра Савран. – Жовква: Місіонер, 2014. – 152 с. 

58. Сапожникова Г., Андрусів Ю. Святі землі української / Галина Сапожникова, 

Юліана Андрусів. – Львів: Свічадо, 2016. – 504 с. (з ілюстраціями) 

59. «Святі жони», або виставка присвячена пам’яті жінок-мироносиць. 

Електронний ресурс: Фотографії старого Львова. Режим доступу: [http://photo-

lviv.in.ua/svyati-zhony-abo-vystavka-prysvyachena-pamyati-zhinok-myronosyts/] 

60. Славута, Домініка Молитва і служіння: біографія слуги Божої Йосафати 

Гордашевської / С. Домініка Г. Славута, СНДМ. – 1996. – 88 с.  

61. Служба свята Блаженних новомучеників УГКЦ. Електронний ресурс: 

Офіційний інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви. 

Режим доступу: 

[http://news.ugcc.ua/documents/sluzhba_svyata_blazhennih_novomuchenik%D1%96

v_ugkts_77043.html]   

62. Стипендія імені Климентія Шептицького (фундатор – проф. А. Бойко), Школи 

права УКУ, Львів. Електронний ресурс: Портал «Громадський простір». Режим 

доступу: [https://www.prostir.ua/?grants=stypendijnyj-konkurs-na-navchannya-na-

mahisterskij-prohrami-shkoly-prava-uku] 

63. Українське греко-католицьке душпастирство блаж. Петра Вергуна. 

Апостольський екзархат у Німеччині та Скандинавії, м. Аугсбург, Німеччина. 

Електронний ресурс: Інтерактивна карта УГКЦ. Режим доступу: 

[http://map.ugcc.ua/view/659-ukraynske-greko-katolytske-dushpastyrstvo-blazh-

petra-verguna-m-augsburg-nimechchyna] 

64. Фігура сестри служебниці Тарсикії Мацьків, Червоноград. Електронний ресурс: 

Офіційний сайт ZIK («Західна інформаційна корпорація»).  Режим доступу: 

[https://zik.ua/news/2016/03/22/u_chervonogradi_na_mistsi_spalenogo_monastyrya_

vstanovlyat_figuru_sestry_683468] 

65. Фільм «Блаженний Священномученик Григорій Хомишин». Електронний 

ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=qXAwXguU5Pg] 

https://zik.ua/news/2016/03/22/u_chervonogradi_na_mistsi_spalenogo_monastyrya_vstanovlyat_figuru_sestry_683468
https://zik.ua/news/2016/03/22/u_chervonogradi_na_mistsi_spalenogo_monastyrya_vstanovlyat_figuru_sestry_683468
https://www.youtube.com/watch?v=qXAwXguU5Pg
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66. Фільм «Видатні українці Канади: Никита Будка│Nykyta (Nicetas) Budka (with 

english subtitles)». Електронний ресурс: YouTube. Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=-Zk9jLwo8Ew] 

67. Фільм «Григорій Хомишин. Спогади про блаженного (6 частин)». Електронний 

ресурс: YouTube.  Режим доступу: [https://www.youtube.com/watch?v=-

FsgZdKLV_w] 

68. Фільм «ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ: Блаженний священномученик о.Роман Лиско». 

Електронний ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=993UUY_W9iw] 

69. Фільм “Йосафата Гордашевська світло з України”(2008)2ч. Електронний 

ресурс: Католицька соціальна мережа та платформа для обміну відео/новинами. 

Режим доступу: [https://gloria.tv/video/t7Mg1M4gNh494yZyAFxSePomY] 

70. Фільм присвячений 140 річниці від Дня народження Служебниці Непорочної 

Діви Марії - Йосафати Гордашевської, засновниці Монастиря СНДМ. Автор: 

Світлана Гаєвська. Електронний ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=puEyZPPV2iA] 

71. Фільм про Блаженного єпископа Теодора Ромжу «Теодор» (зняла сестра 

Августина) та Ікона Теодора Ромжі в єпископській резиденції, Закарпаття. 

Електронний ресурс: Інтернет видання «Закарпаття онлайн Beta».   Режим 

доступу: [https://zakarpattya.net.ua/News/15399-Sestra-Avhustyna-zniala-na-

Zakarpatti-film-pro-Blazhennoho-epyskopa-Teodora-Romzhu-ubytoho-radianskymy-

enkavedystamy] 

72. Фільм про бл. свмч. Олексія Зарицького. Електронний ресурс: YouTube. Режим 

доступу: [https://www.youtube.com/watch?v=INW00UCZtIg] 

73. Фільм про історію заснування Згромадження Сестер Служебниць Непорочної 

Діви Марії та про життя першої Служебниці - Блаженної Йосафати 

Гордашевської. Електронний ресурс: YouTube.   Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=gNQ3F6-usjw] 

74. Фільм «Український Чудотворець Святий Миколай Чарнецький». Електронний 

ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=egmoQwKDeT0] 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zk9jLwo8Ew
https://www.youtube.com/watch?v=-Zk9jLwo8Ew
https://www.youtube.com/watch?v=-Zk9jLwo8Ew
https://www.youtube.com/watch?v=-FsgZdKLV_w
https://www.youtube.com/watch?v=-FsgZdKLV_w
https://www.youtube.com/watch?v=993UUY_W9iw
http://gloria.tv/?media=450866
https://gloria.tv/video/t7Mg1M4gNh494yZyAFxSePomY
https://www.youtube.com/watch?v=puEyZPPV2iA
https://zakarpattya.net.ua/News/15399-Sestra-Avhustyna-zniala-na-Zakarpatti-film-pro-Blazhennoho-epyskopa-Teodora-Romzhu-ubytoho-radianskymy-enkavedystamy
https://zakarpattya.net.ua/News/15399-Sestra-Avhustyna-zniala-na-Zakarpatti-film-pro-Blazhennoho-epyskopa-Teodora-Romzhu-ubytoho-radianskymy-enkavedystamy
https://zakarpattya.net.ua/News/15399-Sestra-Avhustyna-zniala-na-Zakarpatti-film-pro-Blazhennoho-epyskopa-Teodora-Romzhu-ubytoho-radianskymy-enkavedystamy
http://100krokiv.info/2012/10/do-100-littya-bl-svschmch-oleksiya-zarytskoho-video/
https://www.youtube.com/watch?v=gNQ3F6-usjw


44 
 

75. Фільм «Українські святі Йосафат Коциловський та Петро Вергун». 

Електронний ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=0uwG4xNaSMk] 

76. Художній фільм "Осіння Голгофа Теодора Ромжі. "Арт-простір-плюс". 

Електронний ресурс: YouTube.  Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=3tmVa__Caek] 

77. Церква в підпіллі (1946–1989). Електронний ресурс: Офіційний cайт 

Української Греко-Католицької Церкви. Режим доступу: 

[http://ugcc.ua/official/ugcc-

history/ix_tserkva_v_p%D1%96dp%D1%96ll%D1%96_19461989_76326.htm] 

78. Церква мучеників / Упоряд. Олег Турій. – Львів: Свічадо, 2002. – 56 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uwG4xNaSMk
https://www.youtube.com/watch?v=3tmVa__Caek


45 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 2 (до розділу ІІІ) 

1. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[https://old.cssr.lviv.ua/prayers/Akafist_do_Velyczkovskoho/] 

2. - Електронний ресурс: Молитва – могутній засіб спасіння. Режим доступу: 

[http://molytva.at.ua/index/akafist_do_blazhennogo_omeljana_kovcha/0-329] 

3. Електронний ресурс: Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. Провінція 

Співстраждання Матері Божої в Україні.  Режим доступу: [http://ssmi-

ua.org/akathist_bl_t.html] 

4. - Електронний ресурс: Кафедра богослов’я УКУ. Режим доступу: 

[http://theologia.ucu.edu.ua/pokrovyteli/svshchm-josafat-kuncevych/83-akafist-do-

svjatogo-josafata-kuncevycha-insha-versija] 

5. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[https://old.cssr.lviv.ua/prayers/Akafist_Czarneckomu/] 

6. - Ярошенко Р. Акафістник. – Івана-Франківськ: нова зоря. – 2008. Режим 

доступу: 

[http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%8

8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-

%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-

2008.pdf] 

7. - Там же. 

8. - Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://www.kyrios.org.ua/spirituality/molebni/1171-moleben-do-blazhennih-

novomuchenikiv-ukrayinskoyi-greko-katolitskoyi-tserkvi.html] 

9. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[https://old.cssr.lviv.ua/prayers/moleben-charnecki/] 

10. - Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/molebni/7039-moleben-do-

svjaschennomuchenika-teodora-romzhi-episkopa-mukachivskogo.html] 

11. Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-

svjaschennomuchenika-petra-verguna.html] 

http://ssmi-ua.org/akathist_bl_t.html
http://ssmi-ua.org/akathist_bl_t.html
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-svjaschennomuchenika-petra-verguna.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-svjaschennomuchenika-petra-verguna.html
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12. - Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-

mikolaja-charnetskogo.html] 

13. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[http://www.cssr.org.ua/saints/vasyl-velychkovskyy/]         

14. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[http://www.cssr.org.ua/saints/mykolay-charnetskyy/]     

15. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[www.cssr.org.ua/saints/ivan-zyatyk/]       

16. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[http://www.cssr.org.ua/saints/zenon-kovalyk/]  

17. – 21. - Мученики – Джерело чудотворної сили (З Декрету Митрополита 

Андрея Шептицького. Про почитання святих. 1941 р.) / Упор. І.Левицький,  

Р.Тереховський, Р.Хрін, Г.Крупа, О.Гайова. – Львів: Місія «Постуляційний 

центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ», 2004. – 100 с. 

22. - Моя мандрівка з Ісусом та друзями: Світло віри у моєму житті. Методичні 

матеріали для пров едення літніх християнських таборів / [Луїза Цюпа, Н. 

Дуда, Юліана Дзюбата та ін.]– Львів: Вид-во «Колесо», 2013. – 112 с. – с. 

103– Режим доступу: [http://pcc.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/svitlo-

viri-v-moyemu-zhitti.pdf] 

23. -Електронний ресурс: Моя молитва. Режим доступу: 

[http://mojamolytva.blogspot.com/2011/05/blog-post_12.html] 

24. -Електронний ресурс: Моя молитва. Режим 

доступу:[http://mojamolytva.blogspot.com/2011/05/blog-post_8646.html] 

25. -Електронний ресурс: Моя молитва. Режим доступу: 

[http://mojamolytva.blogspot.com/2012/05/blog-post.html] 

26. - Н.Назар Блаженний священномученик Омелян Ковч, покровитель 

душпастирів УГКЦ (біографія, акафіст, дев’ятниця за парафіяльних 

священиків). – Івано-Франківсь: Апостол. – 2014. – 32 с. – с. 21-30. Режим 

доступу: [https://issuu.com/apostolbook/docs/1-9] 

https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
http://www.cssr.org.ua/saints/vasyl-velychkovskyy/
http://www.cssr.org.ua/saints/mykolay-charnetskyy/
http://www.cssr.org.ua/saints/ivan-zyatyk/
http://www.cssr.org.ua/saints/zenon-kovalyk/
http://mojamolytva.blogspot.com/2011/05/blog-post_12.html
http://mojamolytva.blogspot.com/2011/05/blog-post_8646.html
http://mojamolytva.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
https://issuu.com/apostolbook/docs/1-9
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27. -Електронний ресурс: Івано-Франківська обласна універсальна наукова  

бібліотека ім. І.Франка. Режим доступу: 

[http://lib.if.ua/exhib/1489580656.html] 

28. -Електронний ресурс: Леся Романчук. Режим доступу: 

[http://lesiaromanchuk.com/sviashchennomuchenyk-teodor-romzha/] 

29. - Електронний ресурс: Греко-католицька парафія в Циганку (Польща). 

Режим доступу: [http://www.cyganek.ndg.pl/molytwa_do_j_kuncewycza/] 

30. -Електронний ресурс: Митецьтво. Режим доступу: [http://maxgontar-

art.blogspot.com/2012/06/blog-post.html]  

31. -Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/1061-molitva-pro-zastupnitstvo-ottsja-

klimentija-sheptitskogo.html] 

32. -Дрогобицькі мученики. Електронний ресурс: Вікіпедія. Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D1%83%

D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#%D0%9C%D0%BE%

D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0]   

33. – 34.- Моя мандрівка з Ісусом та друзями: Світло віри у моєму житті. 

Методичні матеріали для проведення літніх християнських таборів / [Луїза 

Цюпа, Н. Дуда, Юліана Дзюбата та ін.]– Львів: Вид-во «Колесо», 2013. – 112 

с. – с. 98 - Режим доступу: [http://pcc.ugcc.org.ua/wp-

content/uploads/2017/05/svitlo-viri-v-moyemu-zhitti.pdf] 

35. Електронний ресурс: Церква мучеників. Режим доступу: 

[http://www.sobor.przemyslgr.opoka.org.pl/blogoslawieni.htm] 

36. - Електронний ресурс: Іконописна школа Українського католицького 

університету.  Режим доступу: [http://radruzh.org/nashi-ikony/ikony-svjatyh/] 

37. - Електронний ресурс: УГКЦ Архикатедральний собор Св. Юра.  Режим 

доступу: [http://sobor-svyura.lviv.ua/zhyttjepys-blazhennyh-novomuchenykiv-

uhkts-svyaschennomuchenyka-mykoly-konrada-ta-muchenyka-volodymyra-

pryjmy/]  

http://lib.if.ua/exhib/1489580656.html
http://lesiaromanchuk.com/sviashchennomuchenyk-teodor-romzha/
http://www.cyganek.ndg.pl/molytwa_do_j_kuncewycza/
http://maxgontar-art.blogspot.com/
http://maxgontar-art.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
http://maxgontar-art.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
http://radruzh.org/
http://radruzh.org/
http://radruzh.org/nashi-ikony/ikony-svjatyh/
http://sobor-svyura.lviv.ua/zhyttjepys-blazhennyh-novomuchenykiv-uhkts-svyaschennomuchenyka-mykoly-konrada-ta-muchenyka-volodymyra-pryjmy/
http://sobor-svyura.lviv.ua/zhyttjepys-blazhennyh-novomuchenykiv-uhkts-svyaschennomuchenyka-mykoly-konrada-ta-muchenyka-volodymyra-pryjmy/
http://sobor-svyura.lviv.ua/zhyttjepys-blazhennyh-novomuchenykiv-uhkts-svyaschennomuchenyka-mykoly-konrada-ta-muchenyka-volodymyra-pryjmy/
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38. -Електронний ресурс: Християнський календар. Режим доступу: 

[http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/11/01/apostle/bl-svschmch-ep-teodora-

romzhi] 

39. - Електронний ресурс: Патріарший паломницький центр УГКЦ. Режим 

доступу: [http://pilgrimage.in.ua/moschi-blazhennoho-vasylya-velychkovskoho-

perebuvatymut-u-patriarshomu-sobori/]  

40. -Електронний ресурс: УГКЦ Блаженного Миколая Чарнецького оо. 

редемптористів міста Ковель. Режим доступу: [http://cssr-

kovel.ucoz.com/news/nova_ikona/2010-06-05-53] 

41. -Електронний ресурс: Парафія Св. Дмитрія. Режим доступу: 

[http://www.parafiadymytria.org.ua/27-червня-церква-згадує-бл-свщнмч-єп-

мик/] 

42. - Електронний ресурс: УГКЦ Архикатедральний собор Св. Юра. Режим 

доступу: [http://sobor-svyura.lviv.ua/moschi-sv-mykolaya-chudotvortsya-myr-

likijs/] 

43. -Електронний ресурс: Католицький оглядач. Режим доступу: 

[http://catholicnews.org.ua/ikonu-z-chastinoyu-moshchey-

svyashchennomuchenika-yosafata-kocilovskogo-peredano-do-hramu-v-m-striyu] 

44. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської Провінції.  Режим доступу: 

[https://old.cssr.lviv.ua/saints/ivan-zyatyk/] 

45. - Електронний ресурс: Василіянський чин святого Йосафата. Режим доступу: 

[http://osbm.info/?p=8769] 

46. - Електронний ресурс: Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. Провінція 

Співстраждання Матері Божої в Україні.  Режим доступу: [http://ssmi-

ua.org/tarsukija.html] 

47. - Електронний ресурс: Іконописна школа Українського католицького 

університету. Режим доступу: [http://radruzh.org/nashi-ikony/ikony-svjatyh/] 

48. - Електронний ресурс: Іконописна школаУкраїнського католицького 

університету. Режим доступу: [http://radruzh.org/nashi-ikony/ikony-svjatyh/] 

49. - Електронний ресурс: Офіційний інформаційний ресурс УГКЦ. Режим 

доступу: 

http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/11/01/apostle/bl-svschmch-ep-teodora-romzhi
http://ecumenicalcalendar.org.ua/2018/11/01/apostle/bl-svschmch-ep-teodora-romzhi
http://catholicnews.org.ua/ikonu-z-chastinoyu-moshchey-svyashchennomuchenika-yosafata-kocilovskogo-peredano-do-hramu-v-m-striyu
http://catholicnews.org.ua/ikonu-z-chastinoyu-moshchey-svyashchennomuchenika-yosafata-kocilovskogo-peredano-do-hramu-v-m-striyu
http://osbm.info/?p=8769
http://ssmi-ua.org/tarsukija.html
http://ssmi-ua.org/tarsukija.html
http://radruzh.org/
http://radruzh.org/
http://radruzh.org/nashi-ikony/ikony-svjatyh/
http://radruzh.org/
http://radruzh.org/
http://radruzh.org/nashi-ikony/ikony-svjatyh/
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[http://news.ugcc.ua/news/svyashcheniki_peremishlyan_pro_blazhennogo_omelya

na_kovcha_69839.html] 

50. - Електронний ресурс: Василіянський чин Святого Йосафата. Режим 

доступу: [http://osbm.info/?p=5681] 

51. - Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/movies/documentary-movies/20684-zhittevi-istoriyi-

blazhennij-svjaschennomuchenik-oroman-lisko.html] 

52. - Електронний ресурс: Храм св. Миколая Чудотворця Архиєпископа Мир 

Лікійських м.Перемишляни.  Режим доступу: 

[http://ugccsm.org.ua/main/information/33-sldami-blazhennih-

prepodobnomuchenic-olmpyi-ta-lavrentyi.html] 

53. -Електронний ресурс: Католицький оглядач.  Режим доступу: 

[http://catholicnews.org.ua/podorozhuyucha-ikona-blazhennoyi-yosafati-

gordashevskoyi-pribuvaie-do-lvova] 

54. - Електронний ресурс: Інтернет видання «Закарпаття онлайн Beta».   Режим 

доступу: [https://zakarpattya.net.ua/News/15399-Sestra-Avhustyna-zniala-na-

Zakarpatti-film-pro-Blazhennoho-epyskopa-Teodora-Romzhu-ubytoho-

radianskymy-enkavedystamy] 

55. - Електронний ресурс: УГКЦ  Самбірсько-Дрогобицька єпархія. Режим 

доступу: [http://www.sde.org.ua/home/archive/item/3888-opys-i-bogoslovske-

poyasnennya-yuvilejnoji-ikony-sambirsko-drogobyckoji-jeparkhiji-ugkc.html] 

56. -Електронний ресурс: YouTube. Режим доступу: 

[https://www.youtube.com/watch?v=_GSTfNVsJMk] 

57. -Електронний ресурс: Вікіпедія.   Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:О._Омелян_Ковч,_блаженний_священому

ченик_з_житієм._(RGB).jpg] 

58. - Електронний ресурс: Газета «Народна Воля».  Режим доступу: 

[http://volya.if.ua/2016/07/u-nadvirnij-prezentuvatymut-telefilm-pro-jepyskopa-

symeona-lukacha/] 

59. - Електронний ресурс: Фотографії старого Львова. Режим доступу: 

[http://photo-lviv.in.ua/blazhenniy-grigoriy-lakota-abo-angel-v-lyudskomu-tili/] 

http://news.ugcc.ua/news/svyashcheniki_peremishlyan_pro_blazhennogo_omelyana_kovcha_69839.html
http://news.ugcc.ua/news/svyashcheniki_peremishlyan_pro_blazhennogo_omelyana_kovcha_69839.html
https://kyrios.org.ua/movies/documentary-movies/20684-zhittevi-istoriyi-blazhennij-svjaschennomuchenik-oroman-lisko.html
https://kyrios.org.ua/movies/documentary-movies/20684-zhittevi-istoriyi-blazhennij-svjaschennomuchenik-oroman-lisko.html
http://ugccsm.org.ua/
http://ugccsm.org.ua/
http://catholicnews.org.ua/podorozhuyucha-ikona-blazhennoyi-yosafati-gordashevskoyi-pribuvaie-do-lvova
http://catholicnews.org.ua/podorozhuyucha-ikona-blazhennoyi-yosafati-gordashevskoyi-pribuvaie-do-lvova
https://zakarpattya.net.ua/News/15399-Sestra-Avhustyna-zniala-na-Zakarpatti-film-pro-Blazhennoho-epyskopa-Teodora-Romzhu-ubytoho-radianskymy-enkavedystamy
https://zakarpattya.net.ua/News/15399-Sestra-Avhustyna-zniala-na-Zakarpatti-film-pro-Blazhennoho-epyskopa-Teodora-Romzhu-ubytoho-radianskymy-enkavedystamy
https://zakarpattya.net.ua/News/15399-Sestra-Avhustyna-zniala-na-Zakarpatti-film-pro-Blazhennoho-epyskopa-Teodora-Romzhu-ubytoho-radianskymy-enkavedystamy
http://www.sde.org.ua/home/archive/item/3888-opys-i-bogoslovske-poyasnennya-yuvilejnoji-ikony-sambirsko-drogobyckoji-jeparkhiji-ugkc.html
http://www.sde.org.ua/home/archive/item/3888-opys-i-bogoslovske-poyasnennya-yuvilejnoji-ikony-sambirsko-drogobyckoji-jeparkhiji-ugkc.html
https://www.youtube.com/watch?v=_GSTfNVsJMk
https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:О._Омелян_Ковч,_блаженний_священомученик_з_житієм._(RGB).jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:О._Омелян_Ковч,_блаженний_священомученик_з_житієм._(RGB).jpg
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60. - Електронний ресурс: Християнський Портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://www.kyrios.org.ua/movies/documentary-movies/35958-symeon-lukach-

symeon-lukach.html] 

61. -Електронний ресурс: «Народна правда». Режим доступу: 

[http://narodna.pravda.com.ua/history/4e1d43a6a1f80/] 

62. -Електронний ресурс: Радіо Воскресіння. Режим доступу: 

[http://www.rr.lviv.ua/albom.php?type=3&item=1596&z=1&p=2] 

63. - Електронний ресурс: Офіційний сайт Єпископа Григорія Хомишина. Режим 

доступу: [https://homyshyn.te.ua/зображення/] 

64. - Електронний ресурс: Польський портал «Гринвіч».  Режим доступу: 

[http://grzegorz-grinvicz.blogspot.com/2012/06/blog-post.html] 

65. -Електронний ресурс: Вікіпедія.  Режим доступу: 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Теодор_(Ромжа)] 

66. -Електронний ресурс: LiveInternet. Режим доступу: 

[https://www.liveinternet.ru/users/alexandre75/rubric/542138/] 

67. -Електронний ресурс: Городоцька міська рада. Режим доступу: 

[http://old.horodok-

rada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:2013-10-21-

09-58-01&catid=2:2010-12-22-20-25-09&Itemid=22] 

68. -Електронний ресурс: Церква мучеників. Режим доступу: 

[http://www.sobor.przemyslgr.opoka.org.pl/blogoslawieni.htm] 

69. - Електронний ресурс: Церква св. Василія Великого і блаженного Олексія 

Зарицького. Режим доступу: [http://www.stbasil.com.ua/kontaktna-

informatsiya/] 

70. - Електронний ресурс: Богородчанська центральна районна бібліотека.  

Режим доступу: [http://www.blib.if.ua/news/2015-12-21-347] 

71. -Електронний ресурс: Вікіпедія.   Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Блаженного_Миколая_Чарнецького] 

72. -Електронний ресурс: Інтерактивний Львів. Режим доступу: 

[https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/?ci_objectid=200] 

https://homyshyn.te.ua/зображення/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теодор_(Ромжа)
https://www.liveinternet.ru/users/alexandre75/rubric/542138/
http://old.horodok-rada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:2013-10-21-09-58-01&catid=2:2010-12-22-20-25-09&Itemid=22
http://old.horodok-rada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:2013-10-21-09-58-01&catid=2:2010-12-22-20-25-09&Itemid=22
http://old.horodok-rada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:2013-10-21-09-58-01&catid=2:2010-12-22-20-25-09&Itemid=22
http://www.blib.if.ua/news/2015-12-21-347
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73. -Електронний ресурс: Вікіпедія Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Дрогобицьких_священномучеників_Сев

еріяна,_Якима_та_Віталія] 

74. -Електронний ресурс: Інтерактивна карта УГКЦ.  Режим доступу: 

[http://map.ugcc.ua/view/638-tserkva-blazhennogo-omelyana-kovcha-orneta-

polshcha] 

75. - Електронний ресурс: УНІАН – інформаційне агентство.  Режим доступу: 

[https://religions.unian.ua/catholicism/10289460-u-frankivsku-vidkrili-noviy-

hram-ugkc-zavvishki-33-metri.html] 

76. -Електронний ресурс: УГКЦ Львівська Єпархія. Режим доступу: 

[http://ugcc.lviv.ua/2017/11/13/blagoslovennya-hramu-blazhennogo-

svyashhennomuchenyka-grygoriya-lakoty-u-lvovi/] 

77. -Електронний ресурс: Інтерактивна карта УГКЦ. Режим доступу: 

[http://map.ugcc.ua/view/300-hram-blazhennogo-svyashchennomuchenyka-

oleksiya-zarytskogo-lviv] 

78. -Електронний ресурс: УГКЦ Львівська Єпархія. Режим доступу: 

[http://ugcc.lviv.ua/2017/11/13/blagoslovennya-hramu-blazhennogo-

svyashhennomuchenyka-grygoriya-lakoty-u-lvovi/] 

79. -Електронний ресурс: Інтерактивна карта УГКЦ. Режим доступу: 

[http://map.ugcc.ua/view/178-hram-i-monastyr-blazhennogo-mykolaya-

charnetskogo-m-kovel-volynska-obl] 

80. - Електронний ресурс: УГКЦ Храм блаженного Миколая Чарнецького у 

Золочеві.  Режим доступу: [http://charnetskyj.org.ua] 

81. -Електронний ресурс:  Головні новини Львова. Режим доступу: 

[https://zaxid.net/u_lvovi_zbuduyut_studentskiy_hram_svyashhennomuchenika_ro

mana_liska_n1123050] 

82. -Електронний ресурс: Карти Гугл.  Режим доступу: 

[https://www.google.com.ua/maps/place/Храм+Блаженних+Священномученикі

в+Станіславівських+Симеона+Лукача,+Григорія+Хомишина+та+Івана+Слез

юка+УГКЦ/@49.1144014,24.7270933,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1903b33a9b

8ab6f1!8m2!3d49.1144014!4d24.7270933] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Дрогобицьких_священномучеників_Северіяна,_Якима_та_Віталія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Дрогобицьких_священномучеників_Северіяна,_Якима_та_Віталія
http://map.ugcc.ua/view/638-tserkva-blazhennogo-omelyana-kovcha-orneta-polshcha
http://map.ugcc.ua/view/638-tserkva-blazhennogo-omelyana-kovcha-orneta-polshcha
https://zaxid.net/u_lvovi_zbuduyut_studentskiy_hram_svyashhennomuchenika_romana_liska_n1123050
https://zaxid.net/u_lvovi_zbuduyut_studentskiy_hram_svyashhennomuchenika_romana_liska_n1123050
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83. -Електронний ресурс: Наш Львів. Режим доступу: 

[http://nash.lviv.ua/viewtopic.php?f=80&t=460] 

84. -Електронний ресурс: Сайт Парафії Села Дубове. Режим доступу: 

[http://duboveparafia.at.ua/index/kontakti/0-80] 

85. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської Провінції.   Режим 

доступу: [https://old.cssr.lviv.ua/about/monasteries/] 

86. - Електронний ресурс: Офіційний сайт монастиря Вознесіння Господа 

Нашого Ісуса Христа у Золочеві. Режим доступу: 

[http://zolochiv.osbm.info/?page_id=291] 

87. -Електронний ресурс: Католицький оглядач. Режим доступу: 

[http://catholicnews.org.ua/svyashchenik-ugkc-pobuduvav-ta-osvyativ-u-zoni-ato-

kaplicyu-blazh-omelyana-kovcha] 

88. - Електронний ресурс: УГКЦ Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія. Режим 

доступу: [http://www.tze.org.ua/reportazhi/2715-у-смиківцях-освятили-

каплицю-на-честь-блаженного-священномученика-миколая-

чарнецького.html] 

89. -Електронний ресурс: Офіційний сайт УКУ. Режим доступу: 

[https://ucu.edu.ua/news/u-pershu-nedilyu-velykoho-postu-v-kolehiumi-hovoryly-

pro-pochytannya-ikon/] 

90. -Електронний ресурс: Духовна велич Львова. Режим доступу: 

[http://velychlviv.com/u-lvovi-osvyatyat-kaplytsyu-i-narizhnyj-kamin-pid-

pobudovu-hramu-blazhennoyi-josafaty-gordashevskoyi/] 

91. -Електронний ресурс: Духовна велич Львова.  Режим доступу: 

[http://velychlviv.com/kutochok-myru-ta-duhovnosti/] 

92. -Електронний ресурс: УГКЦ Храм св. Володимира і Ольги. Режим доступу: 

[http://viochurch.lviv.ua/news/posvjachennja_kaplici_svjashhenomuchenika_blazh

ennogo_mikolaja_charneckogo/2014-10-12-124] 

93. -Електронний ресурс: Інтерактивна карта УГКЦ. Режим доступу: 

[http://map.ugcc.ua/view/269-kaplytsya-troh-

blazhennyhsvyashchennomuchenykiv-vasylya-velychkovskogo-mykoly-

charnetskogo-ta-ivana-slezyuka-lviv] 

http://duboveparafia.at.ua/index/kontakti/0-80
http://zolochiv.osbm.info/?page_id=291
http://catholicnews.org.ua/svyashchenik-ugkc-pobuduvav-ta-osvyativ-u-zoni-ato-kaplicyu-blazh-omelyana-kovcha
http://catholicnews.org.ua/svyashchenik-ugkc-pobuduvav-ta-osvyativ-u-zoni-ato-kaplicyu-blazh-omelyana-kovcha
https://ucu.edu.ua/news/u-pershu-nedilyu-velykoho-postu-v-kolehiumi-hovoryly-pro-pochytannya-ikon/
https://ucu.edu.ua/news/u-pershu-nedilyu-velykoho-postu-v-kolehiumi-hovoryly-pro-pochytannya-ikon/
http://velychlviv.com/u-lvovi-osvyatyat-kaplytsyu-i-narizhnyj-kamin-pid-pobudovu-hramu-blazhennoyi-josafaty-gordashevskoyi/
http://velychlviv.com/u-lvovi-osvyatyat-kaplytsyu-i-narizhnyj-kamin-pid-pobudovu-hramu-blazhennoyi-josafaty-gordashevskoyi/
http://velychlviv.com/kutochok-myru-ta-duhovnosti/
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94. - Електронний ресурс: Прилбичі. Релігійна громада УГКЦ. Режим доступу: 

[http://prylbychi-ugcc.at.ua/blog/2009-11-27-4] 

95. -Електронний ресурс: УГКЦ Львівська єпархія. Режим доступу: 

[http://ugcc.lviv.ua/parafiyi/yavorivskyj-dekanat/] 

96. -Електронний ресурс: Головні новини Львова. Режим доступу: 

[https://zaxid.net/u_striyu_osvyatili_pershu_v_ukrayini_kaplitsyu_na_chest_svyas

hhennomuchenika_petra_verguna_n1052914] 

97. -Електронний ресурс: Радіо Воскресіння. Режим доступу: 

[http://www.rr.lviv.ua/news/n235/] 

98. - Електронний ресурс: Львівський музей історії релігії.  Режим доступу: 

[http://www.museum.lviv.ua/vystavky/2014-rik/332-vystavky-represovana-

tserkva-ta-apostolska-stolytsia-i-ukraina-z-istorii-vzaiemyn-u-priashivskomu-

universyteti] 

99. -Електронний ресурс: «Свобода» - газета української громади в 

Америці.  Режим доступу: [http://svoboda-news.com/svwp/будуємо-каплицю-

в-нашому-селі/] 

100. -Електронний ресурс: журнал «Тиждень». Режим доступу: 

[http://tyzhden.ua/Publication/7451] 

101. -Електронний ресурс: Вікіпедія. Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Краснобрідський_монастир_зіслання_Святого_Д

уха] 

102. -Електронний ресурс: Історія села Великі Гаї. Режим доступу: 

[http://www.oda.te.gov.ua/ternopilska/ua/publication/print/18864.htm] 

103. - Режим доступу: [http://svitlycia.org.ua/sample-page/pro-tsentr/] 

104. - Електронний ресурс: Львівська міська рада.  Режим доступу: [https://city-

adm.lviv.ua/portal/catalog/hromadski-ustanovy/religija/religijni-gromadi-

khrami/6023] 

105. - Режим доступу: [http://josaphatschool.at.ua] 

106. - Електронний ресурс: Редемптористи Львівської Провінції.  Режим 

доступу: [http://www.cssr.org.ua/news/?article=666] 

http://ugcc.lviv.ua/parafiyi/yavorivskyj-dekanat/
http://www.oda.te.gov.ua/ternopilska/ua/publication/print/18864.htm
http://svitlycia.org.ua/sample-page/pro-tsentr/
https://city-adm.lviv.ua/portal/catalog/hromadski-ustanovy/religija/religijni-gromadi-khrami/6023
https://city-adm.lviv.ua/portal/catalog/hromadski-ustanovy/religija/religijni-gromadi-khrami/6023
https://city-adm.lviv.ua/portal/catalog/hromadski-ustanovy/religija/religijni-gromadi-khrami/6023
http://josaphatschool.at.ua/
http://www.cssr.org.ua/news/?article=666
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107. - Електронний ресурс: Воїни Христа Царя.  Режим доступу: 

[http://catholicnews.org.ua/vibori-golovnoyi-upravi-u-zgromadzhenni-sester-

neporochnogo-sercya-mariyi-fatimskoyi] 

108. - Електронний ресурс: Катедральний храм Пресвятої Богородиці міста 

Стрий. Режим доступу: [http://uspinnia.org.ua/katehy-ty-chna-shkola-im-petra-

verguna/] 

109. - Електронний ресурс: Соціальна мережа Facebook.  Режим доступу: 

[https://www.facebook.com/catecheticalschool/] 

110. - Електронний ресурс: Радіо Львівська Хвиля. Режим доступу: 

[https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_osvyatyly_nove_prymishchennya_katehytyc

hnoi_shkoly_imeni_mykolaya_charnetskogo_pry_tserkvi_presvyatoi_bogorodytsi

_volodarky_ukrainy_13140.html] 

111. - Режим доступу: [https://www.catehytedu.com] 

112. - Електронний ресурс: Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. 

Провінція Співстраждання Матері Божої в Україні.  Режим доступу: 

[http://ssmi-ua.org/news/news-2016_rizdvo_gospital.html] 

113. - Електронний ресурс: Прилбичі. Релігійна громада УГКЦ. Режим 

доступу: [http://prylbychi-ugcc.at.ua/index/katekhitichna_shkola/0-32] 

114. - Електронний ресурс: Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ. 

Режим доступу: [https://www.edu-ugcc.org.ua/dyrektory-ukrajinskyh-hreko-

katolytskyh-shkil-ta-dytsadkiv-obminyalys-dosvidom-z-jevropejskymy-

kolehamy/] 

115. - Електронний ресурс: Інформаційний ресурс УГКЦ. Режим доступу: 

[http://news.ugcc.ua/news/yediniy_u_svіtі_vishchiy_navchalniy_zaklad_dlya_dya

kіvregentіv_vіdznachit_svoie_20lіttya_63441.html] 

116. - Режим доступу: [http://dds.edu.ua/about/2/martyrs.html] 

117. - Електронний ресурс: Сайт Парафії Села Дубове.  Режим доступу: 

[http://duboveparafia.at.ua/index/kontakti/0-80] 

118. - Електронний ресурс: Сайт Парафії Села Дубове. Режим доступу: 

[http://duboveparafia.at.ua/index/kontakti/0-80] 

http://catholicnews.org.ua/vibori-golovnoyi-upravi-u-zgromadzhenni-sester-neporochnogo-sercya-mariyi-fatimskoyi
http://catholicnews.org.ua/vibori-golovnoyi-upravi-u-zgromadzhenni-sester-neporochnogo-sercya-mariyi-fatimskoyi
http://uspinnia.org.ua/katehy-ty-chna-shkola-im-petra-verguna/
http://uspinnia.org.ua/katehy-ty-chna-shkola-im-petra-verguna/
https://www.facebook.com/catecheticalschool/
http://ssmi-ua.org/news/news-2016_rizdvo_gospital.html
http://news.ugcc.ua/news/yediniy_u_svіtі_vishchiy_navchalniy_zaklad_dlya_dyakіvregentіv_vіdznachit_svoie_20lіttya_63441.html
http://news.ugcc.ua/news/yediniy_u_svіtі_vishchiy_navchalniy_zaklad_dlya_dyakіvregentіv_vіdznachit_svoie_20lіttya_63441.html
http://dds.edu.ua/about/2/martyrs.html
http://duboveparafia.at.ua/index/kontakti/0-80
http://duboveparafia.at.ua/index/kontakti/0-80
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119. - Електронний ресурс: Громадська організація «Батьки в дії». Режим 

доступу: [http://childfriendly.lviv.ua/uk/nashi-proekty/lviv-misto-dlya-

mamy/shkola-narodzhuvaty-pry-parafiyi-bl-mykolaya-charnetskoho-pidholosko] 

120. - Електронний ресурс: Вікіпедія.  Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Ужгородська_греко-

католицька_богословська_академія_імені_Теодора_Ромжі] 

121. - Електронний ресурс: Миколаївська міська рада.  Режим доступу: 

[https://mykolaivmr.gov.ua/informatsiyne-povidomlennya-pro-rezultati-

provedennya-gromadskogo-obgovorennya-propozitsiy-pro-naymenuvannya-vulits-

v-rozroblenomu-kvartali-zhitlovoyi-zabudovi-ksendzhe-u-m-mikolayevi/] 

122. - Електронний ресурс: Карта Львова. Режим доступу: [https://www.real-

state.lviv.ua/карта/Україна/місто_Львів/вулиця_Чарнецького%20М.%20єписк.

%20вул.] 

123. -Електронний ресурс: Вікіпедія.  Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Коциловського_(Львів)] 

124. - Електронний ресурс: Поштові індекси України. Режим доступу: 

[https://index-ua.com/post.php?id=107724] 

125. -Електронний ресурс: Карти Гугл.  Режим доступу: 

[https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Омеляна+Ковча,+Львів,+Львів

ська+область,+79000/@49.8589039,23.9843859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1

s0x473addc08b57de0d:0x969df97dda1f63b5!8m2!3d49.8589039!4d23.9865746] 

126. - Електронний ресурс: Поштові індекси України. Режим доступу: 

[https://www.index-ua.com/post.php?id=100269] 

127. - Електронний ресурс: Прозорро – публічні закупівлі. Режим доступу: 

[https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-10-000595-b] 

128. - Електронний ресурс: Поштові індекси України. Режим доступу: 

[https://index-ua.com/post.php?id=80908] 

129. - Електронний ресурс: Карти Гугл. Режим доступу: 

[https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Теодора+Ромжі,+Хуст,+Зак

арпатська+область,+90401/data=!4m2!3m1!1s0x47382968ed9ffd21:0x27784c

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ужгородська_греко-католицька_богословська_академія_імені_Теодора_Ромжі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ужгородська_греко-католицька_богословська_академія_імені_Теодора_Ромжі
https://mykolaivmr.gov.ua/informatsiyne-povidomlennya-pro-rezultati-provedennya-gromadskogo-obgovorennya-propozitsiy-pro-naymenuvannya-vulits-v-rozroblenomu-kvartali-zhitlovoyi-zabudovi-ksendzhe-u-m-mikolayevi/
https://mykolaivmr.gov.ua/informatsiyne-povidomlennya-pro-rezultati-provedennya-gromadskogo-obgovorennya-propozitsiy-pro-naymenuvannya-vulits-v-rozroblenomu-kvartali-zhitlovoyi-zabudovi-ksendzhe-u-m-mikolayevi/
https://mykolaivmr.gov.ua/informatsiyne-povidomlennya-pro-rezultati-provedennya-gromadskogo-obgovorennya-propozitsiy-pro-naymenuvannya-vulits-v-rozroblenomu-kvartali-zhitlovoyi-zabudovi-ksendzhe-u-m-mikolayevi/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Коциловського_(Львів)
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Омеляна+Ковча,+Львів,+Львівська+область,+79000/@49.8589039,23.9843859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473addc08b57de0d:0x969df97dda1f63b5!8m2!3d49.8589039!4d23.9865746
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Омеляна+Ковча,+Львів,+Львівська+область,+79000/@49.8589039,23.9843859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473addc08b57de0d:0x969df97dda1f63b5!8m2!3d49.8589039!4d23.9865746
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Омеляна+Ковча,+Львів,+Львівська+область,+79000/@49.8589039,23.9843859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473addc08b57de0d:0x969df97dda1f63b5!8m2!3d49.8589039!4d23.9865746
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-10-000595-b
https://index-ua.com/post.php?id=80908
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Теодора+Ромжі,+Хуст,+Закарпатська+область,+90401/data=!4m2!3m1!1s0x47382968ed9ffd21:0x27784cf45ad07f31?sa=X&ved=2ahUKEwi-sfG8g5veAhVpCsAKHU0cAZYQ8gEwAHoECAAQAQ
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Теодора+Ромжі,+Хуст,+Закарпатська+область,+90401/data=!4m2!3m1!1s0x47382968ed9ffd21:0x27784cf45ad07f31?sa=X&ved=2ahUKEwi-sfG8g5veAhVpCsAKHU0cAZYQ8gEwAHoECAAQAQ
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f45ad07f31?sa=X&ved=2ahUKEwi-

sfG8g5veAhVpCsAKHU0cAZYQ8gEwAHoECAAQAQ] 

130. -Електронний ресурс: Вікіпедія. Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Шептицьких_(Львів)] 

131. -Електронний ресурс: Карти Гугл.  Режим доступу: 

[https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Якима+Сеньківського,+Великі

+Гаї,+Тернопільська+область,+47722/@49.5226433,25.6310456,17z/data=!3m1

!4b1!4m5!3m4!1s0x47303441de42649d:0x673e50ef0ab429b0!8m2!3d49.5226433

!4d25.6332343] 

132. - Режим доступу: [https://find.biz.ua/?id=1079343690] 

133. - Електронний ресурс: ІСУО – інформаційна система управління освітою. 

Львівська область. Режим доступу: [https://lv.isuo.org/schools/view/id/12963] 

134. - Електронний ресурс: Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. 

Провінція Співстраждання Матері Божої в Україні.  Режим доступу: 

[http://ssmi-ua.org/news/news-2017_podoroz_zahoronky.html] 

135. - Електронний ресурс: УНІАН – інформаційне агентство.  Режим 

доступу: [https://religions.unian.ua/catholicism/1594396-ugkts-spodivaetsya-na-

rozvitok-katolitskih-shkil-v-ukrajini.html] 

136. -Електронний ресурс: Інтерактивний Львів. Режим доступу: 

[https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/zubrivska-30/] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Теодора+Ромжі,+Хуст,+Закарпатська+область,+90401/data=!4m2!3m1!1s0x47382968ed9ffd21:0x27784cf45ad07f31?sa=X&ved=2ahUKEwi-sfG8g5veAhVpCsAKHU0cAZYQ8gEwAHoECAAQAQ
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Теодора+Ромжі,+Хуст,+Закарпатська+область,+90401/data=!4m2!3m1!1s0x47382968ed9ffd21:0x27784cf45ad07f31?sa=X&ved=2ahUKEwi-sfG8g5veAhVpCsAKHU0cAZYQ8gEwAHoECAAQAQ
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Якима+Сеньківського,+Великі+Гаї,+Тернопільська+область,+47722/@49.5226433,25.6310456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47303441de42649d:0x673e50ef0ab429b0!8m2!3d49.5226433!4d25.6332343
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Якима+Сеньківського,+Великі+Гаї,+Тернопільська+область,+47722/@49.5226433,25.6310456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47303441de42649d:0x673e50ef0ab429b0!8m2!3d49.5226433!4d25.6332343
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Якима+Сеньківського,+Великі+Гаї,+Тернопільська+область,+47722/@49.5226433,25.6310456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47303441de42649d:0x673e50ef0ab429b0!8m2!3d49.5226433!4d25.6332343
https://www.google.com.ua/maps/place/вулиця+Якима+Сеньківського,+Великі+Гаї,+Тернопільська+область,+47722/@49.5226433,25.6310456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47303441de42649d:0x673e50ef0ab429b0!8m2!3d49.5226433!4d25.6332343
https://lia.lvivcenter.org/uk/objects/zubrivska-30/
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Додаток 1 

Назви молитов, похідні від агіонімів 

1. Молитва до блаженного священномученика Петра Вергуна 

Прославляємо тебе нині, блаженний священномученику Петре. Бувши бо 

випробуваним у численних спокусах і загартованим у муках, зберіг ти скарб 

віри, не відступивши від святої єдності з престолом святого Петра. Твердо бо 

вірив ти слову Господньому, сказаному до верховного апостола: "Ти Петро, 

скеля, і на цій скелі збудую Церкву мою, і ворота пекельні її не подолають." 

Тому не піддався ти на підступні мудрування лукавого, ані на муки ворогів, 

боячись покинути корабель Вселенської Церкви, щоб не потопила тебе хвиля 

єресі чи розбрату. І, пройшовши як священномученик вузьким шляхом і 

тісними дверима, вийшов ти на простори небесної радості. Тож молимо тебе, 

блаженний священномученику, молися й за нас, щоб і ми, зберігшися від 

широкої дороги погибелі, увійшли тісними дверима в оселі радости і співали у 

вічності пісню прослави Єдиному Благу і Всіх Благ Подателю: Отцю, і Сину, і 

Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

 

Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-

svjaschennomuchenika-petra-verguna.html] 

 

2. Молитва до блаженного єпископа Миколая Чарнецького 

Всеблагий отче, великий предивний чудотворче! Ти своїми молитвами до 

Господа Бога лікував від усякої недуги і болі, оздоровлював святою землею зі 

своєї могили. Ти і донині Божою силою і благодаттю продовжуєш 

оздоровлювати нужденних, які до тебе звертаються. Ти своєю опікою 

відвертаєш людську біду. Щиро благаю тебе, скорого утішителя тих, що є в 

небесах, і тих, що в нуждах теперішнього земного життя, поспіши і до мене зі 

своєю допомогою, Небесною опікою Христа Спаса захисти мене і всю рідню 

мою від вогню і води, від голоду і пошесті, від важкої хвороби і передчасної 

смерті. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо у хвилини переходу від 

https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-svjaschennomuchenika-petra-verguna.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-svjaschennomuchenika-petra-verguna.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/911-molitva-do-blazhennogo-svjaschennomuchenika-petra-verguna.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
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земного життя до вічності. Захисти мене своїм святим щитом твоєї молитви 

перед справедливим гнівом усеправедного Бога. Допоможи мені, щоб я 

сподобився (сподобилась) на віки-вічні у Небесному Царстві разом з тобою, 

прославляючи і величаючи Боже Милосердя. Амінь. 

 

Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-

mikolaja-charnetskogo.html] 

 

3. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Василя 

Величковського 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній Величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 

Блаженного Священномученика Василя Величковського. Прошу Тебе, 

прослав його також і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своєму Батьківському 

милосерді ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю. Амінь.  

 

Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[http://www.cssr.org.ua/saints/vasyl-velychkovskyy/] 

 

4. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Миколая 

Чарнецького 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній Величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 

Блаженного Священномученика Миколая Чарнецького. Прошу Тебе, прослав 

його також і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своєму Батьківському 

милосерді ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю. Амінь. 

 

Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[http://www.cssr.org.ua/saints/mykolay-charnetskyy/]   

 

https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
http://www.cssr.org.ua/saints/vasyl-velychkovskyy/
http://www.cssr.org.ua/saints/mykolay-charnetskyy/
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5. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Івана 

Зятика 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній 

Величі. Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 

Блаженного Священномученика Івана Зятика. Прошу Тебе, прослав його 

також і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своєму Батьківському милосерді 

ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю.Амінь. 

 

Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[www.cssr.org.ua/saints/ivan-zyatyk/] 

 

6. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Зенона 

Ковалика 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній Величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 

Блаженного Священномученика Зенона Ковалика. Прошу Тебе, прослав його 

також і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своєму Батьківському милосерді 

ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю. Амінь. 

 

Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[http://www.cssr.org.ua/saints/zenon-kovalyk/] 

 

7. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Йоакима 

Сеньківського 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній Величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 

Блаженного Преподобномученика Йоакима Сеньківського. Прошу Тебе, 

прослав його також і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своєму Батьківському 

милосерді ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю через заступництво  

Блаженного Йоакима. Амінь. 

https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/599-molitva-do-blazhennogo-episkopa-mikolaja-charnetskogo.html
http://www.cssr.org.ua/saints/ivan-zyatyk/
http://www.cssr.org.ua/saints/zenon-kovalyk/


60 
 

Блаженні новомученики чину св. Василія Великого / Упор. о. Йосиф Будай 

ЧСВВ / Вид. друге, доповнене. – Жовква: Місіонер, 2015. – 164 с. – с. 135 

 

8. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Северіяна 

Бараника  

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній Величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 

Блаженного Священномученика Северіяна Бараника. Прошу Тебе, прослав 

його також і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своємуБатьківському 

милосерді ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю через заступництво  

Блаженного Павла. Амінь. 

 

Блаженні новомученики чину св. Василія Великого / Упор. о. Йосиф Будай 

ЧСВВ / Вид. друге, доповнене. – Жовква: Місіонер, 2015. – 164 с. – с. 127  

 

9. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Йосафата 

Коциловського 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній Величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 

Блаженного Священномученика Йосафата Коциловського. Прошу Тебе, 

прослав його також і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своєму Батьківському 

милосерді ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю через заступництво  

Блаженного Йосафата. Амінь. 

 

Блаженні новомученики чину св. Василія Великого / Упор. о. Йосиф Будай 

ЧСВВ / Вид. друге, доповнене. – Жовква: Місіонер, 2015. – 164 с. – с. 121 

 

10. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Віталія 

Байрака 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній Величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 
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Блаженного Священномученика Віталія Байрака. Прошу Тебе, прослав його 

також славою святих і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своєму 

Батьківському милосерді ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю через 

заступництво  Блаженного священномученика Віталія. Амінь. 

 

Блаженні новомученики чину св. Василія Великого / Упор. о. Йосиф Будай 

ЧСВВ / Вид. друге, доповнене. – Жовква: Місіонер, 2015. – 164 с. – с. 151 

 

11. Молитва за всяке прошення до Блаженного Священномученика Павла 

Гойдича 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній Величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу 

Блаженного Священномученика Павла Гойдича. Прошу Тебе, прослав його 

також і на землі. Благаю Тебе, уділи мені в своєму Батьківському милосерді 

ласку (намірення), про яку Тебе покірно молю через заступництво  Блаженного 

Павла. Амінь. 

 

Блаженні новомученики чину св. Василія Великого / Упор. о. Йосиф Будай 

ЧСВВ / Вид. друге, доповнене. – Жовква: Місіонер, 2015. – 164 с. – с. 83 

 

12. Молитва до блаженної сестри Йосафати  

О Блаженна сестро Йосафато, що жертвенно жила своєю посвятою як 

Служебниця Непорочної Діви Марії, навчи нас, щоб за твоїм прикладом ми 

уповали тільки на Бога. Вислухай нашу молитву й благай Пресвяту Трійцю про 

ласку, яку ми так гаряче просимо на прославу Божу. Амінь. Блаженна 

Йосафато, молися за нас!  

 

Моя мандрівка з Ісусом та друзями: Світло віри у моєму житті. Методичні 

матеріали для проведення літніх християнських таборів / [Луїза Цюпа, Н. Дуда, 

Юліана Дзюбата та ін.]– Львів: Вид-во «Колесо», 2013. – 112 с. – с. 103 – 
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Режим доступу: [http://pcc.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/svitlo-viri-v-

moyemu-zhitti.pdf] 

 

13. Молитва до Блаженних мучеників отця Миколи Конрада й дяка 

Володимира Прийми 

Отче Вседержителю, Ти сотворив людину на Свій образ і подобу й обіцяв 

нам безсмертне життя і насолоду Благ Вічних за збереження Заповідей Твоїх. 

Коли ми не дотримали слова Твого, Ти послав нам Свого Сина Єдинородного, 

Господа нашого Ісуса Христа, Котрий був слухняний Тобі аж до смерти. 

Зійшовши через хрест до аду Він розрішив болізні смертнії гріха, воскрес у 

третій день згідно з Писанням і путь простелив усякій плоті воскресіння з 

мертвих, бо неможливо було, щоб тління держало Начальника життя. Він став 

Початком усопших, Перворожденним із мертвих, і вознісся на Небеса, і сів 

поруч величчя Твого, і прийде віддати кожному за ділами його. 

Господи Боже, Ти увінчав слуг Своїх священномученика Миколая і 

мученика Володимира вінцем життя безсмертного за збереження Заповідей 

Твоїх, відданість пастві своїй та зладі Церковній, і святій Церкві Католицькій. 

Господи, молитвами блаженних Твоїх священномученика Миколая і мученика 

Володимира дай нам, недостойним слугам Твоїм, захист від усього злого, 

напастей душевних, благодать ізбавлення від суєти світу, силу на збереження 

Заповідей Твоїх, ласку Твою на досягнення Царства Небесного, щоб знайти 

насолоду Вічних Благ, щоб ми могли віру нашу укріпити, прославляти Тебе, 

Безначального Отця, з Єдинородним Сином Твоїм і Пресвятим, Благим і 

Животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні.  

Амінь. 

 

Молитва до Блаженних мучеників отця Миколи Конрада й дяка Володимира 

Прийми. Електронний ресурс: Моя молитва. Режим доступу: 

[http://mojamolytva.blogspot.com/2011/05/blog-post_12.html] 

 

http://mojamolytva.blogspot.com/2011/05/blog-post_12.html
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14. Молитва за прославу блаженного о. Миколи Конрада 

О мій Боже! З глибини моєї душі віддаю поклін Твоїй безмежній величі. 

Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного Слугу отця 

Миколу Конрада. Прошу Тебе, прослав його також на землі славою святих. 

Благаю Тебе, уділи мені в Своєму Батьківському милосерді ласку (намірення), 

про яку Тебе покірно молю. Амінь. 

 

15. Молитва до блаженного Омеляна Ковча 

О, преславний священномученику Еміліяне, славний світичу Христовий, 

славний пастирю Майданека, мужній заступнику християн перед Богом, до 

Тебе припадаємо і молимося: допоможи нам стати причасниками Твоєї любові 

до Бога і ближнього, якою при житті Твоя свята душа була переповнена. 

Просвіти світлом Божого навчання наш розум і серце, навчи нас ходити по тій 

дорозі, по якій Ти йшов достойно, навчи нас Бога і ближнього нашого любити, 

щоб ми через приклад свого життя могли називатися дітьми Твоїми. 

Молися святий священномученику за Церкву і за батьківщину нашу та за всіх, 

хто Тебе з любов'ю вшановує. Споглянь на всяку душу вірних, які милості та 

допомоги від Тебе чекають. Будь усім нам у хворобах цілителем, в бідах і 

нуждах помічником, в скорботах утішителем, в час смерті милосердним 

покровителем і захисником, а за допомогою Твоїх святих молитов, щоб 

удостоїлись ми Небесного Царства. Святий Отче, не відвертайся від нас, що 

уповаємо на Тебе, але яви нам Твоє могутнє заступництво, щоб ми прославляли 

дивного у Святих своїх Бога, Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і 

на віки вічні. Амінь. 

 

Молитва до блаженного Омеляна Ковча. Електронний ресурс: Моя молитва. 

Режим доступу: [http://mojamolytva.blogspot.com/2012/05/blog-post.html] 

 

 

 

http://mojamolytva.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
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16. Дев’ятниця за священиків через заступництво бл. Омеляна Ковча, 

покровителя пастирів УГКЦ 

 

Н.Назар Блаженний священномученик Омелян Ковч, покровитель душпастирів 

УГКЦ (біографія, акафіст, дев’ятниця за парафіяльних священиків). – Івано-

Франківсь: Апостол. – 2014. – 32 с. – с. 21-30. Режим доступу: 

[https://issuu.com/apostolbook/docs/1-9] 

 

17. Молитва до Блаженного мученика Григорія Хомишина 

Безмежно милосердний Спасителю Ісусе Христе! 

Складаємо Тобі подяку за прославлення Слуги Твого Єпископа 

Станіславівського Кир Григорія Хомишина на престолах нашої Церкви. 

Йому поручаємо в опіку наше життя і наш народ, для якого він ревно 

апостолував, розбуджуючи любов до Серця Христового і єдності в католицької 

вірі. Серед нових випробувань, які чекали би нашу Церкву, нехай буде Богу 

слава, честь і подяка за нового опікуна, мученика та ісповідника Кир Григорія, 

який указав би своїм послідовникам правдиву дорогу, що веде до спасіння. 

Амінь. 

 

Електронний ресурс: Івано-Франківська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. І.Франка. Режим доступу: 

[http://lib.if.ua/exhib/1489580656.html] 

 

18. Молитва до Блаженного Теодора Ромжі 

О Блаженний священномученику Теодоре! Тут стою на землі і молю 

Тебе, що на небесах уже лицезрієш Бога свого, проси за мене грішного 

(грішну), щоб дав мені милість та ласку свою (конкретне прохання про ласку, 

яку бажаємо отримати). Ти все своє життя посвятив Ісусу Ізбавителю, за Нього 

терпів і помер, чим заслужив життя вічне. Усіх нас, усю свою єпархію ти 

поручив опіці Божої Матері, Її Пренепорочному Серцю. Проси Господа, щоб 

укріпив мене у любов і вірі до Нього, дав мир та спокій душі, щоб витримати 

https://issuu.com/apostolbook/docs/1-9
http://lib.if.ua/exhib/1489580656.html
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усі скорботи і тяготи життя. Моли у Бога прощення моїх гріхів, випроси 

благословення Його на мене (мою сім’ю, нашу спільноту…), на всіх, хто 

сьогодні до нього прибігаємо в молитві. Допоможи вимолити чесне та чисте 

життя, а після смерті – радість Царства Небесного, щоб разом з Тобою та усіма 

святими хвалити і любити Господа. 

 

Молитва до Блаженного Теодора Ромжі. Електронний ресурс: Леся Романчук. 

Режим доступу: [http://lesiaromanchuk.com/sviashchennomuchenyk-teodor-

romzha/] 

 

 

19. Молитва до св. Йосафата Кунцевича наділена відпустом 

Святий Йосафате, Ти пролляв свою кров як мученик за Христову Церкву, 

Ти завжди бажав і постійним наполегливим благанням просив Всемогучого 

Бога ласки об’єднання східних народів з Святим Апостольським Престолом, – 

поможи, щоби то Твоє палке бажання сповнилось. Ми гаряче Тебе призиваємо. 

– Хочемо, щоби Ти був для тієї святої цілі нашим заступником перед 

Милосердним Богом і Отцем, щоби чим скорше прийшов день, у якому всі 

християнські народи Сходу та й усі відлучені Церкви разом з нами створять 

одно однісіньке стадо в дусі згоди й любови під проводом Наслідника 

Петрового й Намісника Христового на землі. Амінь. 

 

Електронний ресурс: Греко-католицька парафія в Циганку (Польща). Режим 

доступу: [http://www.cyganek.ndg.pl/molytwa_do_j_kuncewycza/] 

 

20. Молитва до блаженного священномученика Григорія Лакоти 

Блаженний священномученику Григорію! Ти своєю жертовною працею в 

Божому винограднику заслужив вінець Небесної слави. Ти був добрим, чуйним 

і вірним пастирем свого стада. Всім своїм життям ти довів, що є відданим 

Христовій Церкві, ставши її воїном. 

http://lesiaromanchuk.com/sviashchennomuchenyk-teodor-romzha/
http://lesiaromanchuk.com/sviashchennomuchenyk-teodor-romzha/
http://www.cyganek.ndg.pl/molytwa_do_j_kuncewycza/
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Сьогодні ми, як твої діти, віддаємо шану твоїм святим і нетлінним 

мощам. З кріпкою вірою та надією просимо про твоє заступництво та про твою 

поміч. 

Уклінно просимо тебе долучити до наших молитов, з якими прибігаємо 

до Господа, свої святі молитви та допомогти нам випросити у Нього ласки 

(називаємо). 

Особливо благаємо про ласки: пізнати нашого Бога так, як ти Його пізнав; 

полюбити Його так як ти Його полюбив; служити Йому так, як ти Йому 

служив. Амінь. 

 

Електронний ресурс: Митецьтво. Режим доступу: [http://maxgontar-

art.blogspot.com/2012/06/blog-post.html] 

 

21. Молитва про заступництво отця Климентія Шептицького 

Господи, Боже наш, що покликав отця Климентія, щоб через тишу його 

духа і святого його життя, повного скорботи Христового в'язня, подати духовну 

й моральну обнову й відродження нашому народові, даруй - через його 

молитовне заступництво та, особливо, натхнення і провадження Святого Духа - 

правдиве покаяння й щире навернення до Тебе та Твій - Божий мир і спокій та 

спасіння душам нашим, а його християнські монаші чесноти і святість прослав 

на наших престолах, щоб хвалилося й славилося ім'я Твоє - Отця, і Сина, і 

Святого Духа. Амінь. 

 

Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/1061-molitva-pro-zastupnitstvo-ottsja-

klimentija-sheptitskogo.html] 

 

22. Молитва до Святих преблаженних Святотроїцьких мучеників Северіяна, 

Віталія і Йоакима 

Святі преблаженні Святотроїцькі мученики Северіяне, Віталіє і 

Йоакиме! Почуйте щиру молитву нашу. Як і всі ми, ви у свій час, 

http://maxgontar-art.blogspot.com/
http://maxgontar-art.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
http://maxgontar-art.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
https://kyrios.org.ua/spirituality/prayer/1061-molitva-pro-zastupnitstvo-ottsja-klimentija-sheptitskogo.html
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наслухавшись про подвиги славні давніх страстотерпців, у серці своїм 

помишляли, як добре і похвально наслідувати тих, кого ні люті муки, ні навіть 

смерть не розлучили від любові Божої. Блаженні ви, що вас Господь сподобив 

воістину наслідувати їхню віру й терпеливість. А що випробування подібне 

може спіткати й нас, то моліть ви Бога, хай дарує нам мужність вашу і любов 

всепальну. Моліте Бога за Батьківщину, за Церкву, за народ, за єдність. Хоча 

ми недостойні милості Божої, просіть, щоб заради ваших страждань, дарував 

нам благодать, щоби могли ми єдиними устами і єдиним серцем славити Бога в 

Тройці Пресвятій, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

 

Блаженні новомученики чину св. Василія Великого / Упор. о. Йосиф Будай 

ЧСВВ / Вид. друге, доповнене. – Жовква: Місіонер, 2015. – 164 с. – с. 162 

 

23. Молитва до Новомучеників УГКЦ ХХ століття  

О наш Боже, з глибини душі поклоняємося перед Твоєю безмежною 

Величчю. Дякуємо Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твоїх вірних Слуг 

Блаженних Мучеників Української Греко-Католицької Церкви. Просимо Тебе, 

прослав їх також славою святих. Благаємо Тебе, через їх посередництво, уділи 

нам в своєму Батьківському милосерді ласки (тут учасники можуть вказати 

намірення), про які ми Тебе покірно молимо. Амінь.  

 

Моя мандрівка з Ісусом та друзями: Світло віри у моєму житті. Методичні 

матеріали для проведення літніх християнських таборів / [Луїза Цюпа, Н. Дуда, 

Юліана Дзюбата та ін.]– Львів: Вид-во «Колесо», 2013. – 112 с. – с. 98 – Режим 

доступу: [http://pcc.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/svitlo-viri-v-moyemu-

zhitti.pdf] 

 

24. Молитва біля ікони Новомучеників УГКЦ 

Господи, Творче Вселенної, морів, зірок, птиць небесних, гір, лісів, і 

всього, що в них. Перед Твоєю величчю стою я, творіння рук Твоїх. Ти бачиш 

мою неміч, змилосердися наді мною, і дай мені Силу Твого Духа завершити 
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діло, яке я розпочав -(ла). Не для слави моєї, а для спасіння душі і прослави 

Тебе, мого єдиного Творця. Щоб кожен і кожна, дивлячись на цю ікону, Тебе 

бачив у першу чергу, Тобі поклонявся, Твої святі рани прославляв силою 

святих наших мучеників, котрі життя своє віддали, як жертву за багатьох. Бо 

Ти – Бог наш, а ми – люди Твої, Господи, ім’я Твоє призиваємо, Отця і Сина, і 

Святого Духа. Амінь. Величаємо вас, святі Страстотерпці, і вшановуємо ваші 

страждання, що їх ви перенесли за Христа!  

 

Моя мандрівка з Ісусом та друзями: Світло віри у моєму житті. Методичні 

матеріали для проведення літніх християнських таборів / [Луїза Цюпа, Н. Дуда, 

Юліана Дзюбата та ін.]– Львів: Вид-во «Колесо», 2013. – 112 с. – с. 98 – Режим 

доступу: [http://pcc.ugcc.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/svitlo-viri-v-moyemu-

zhitti.pdf] 
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Додаток 2 

Назви акафістів та молебнів, похідні від агіонімів 

1. Акафіст до блаженного священномученика Василія Величковського. 

Електронний ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[https://old.cssr.lviv.ua/prayers/Akafist_do_Velyczkovskoho/] 

2. Акафіст До Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. Електронний 

ресурс: Молитва – могутній засіб спасіння. Режим доступу: 

[http://molytva.at.ua/index/akafist_do_blazhennogo_omeljana_kovcha/0-329] 

3. Акафіст до Блаженної Мучениці Тарсикії, покровительки молоді. 

Електронний ресурс: Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії. Провінція 

Співстраждання Матері Божої в Україні.  Режим доступу: [http://ssmi-

ua.org/akathist_bl_t.html] 

4. Акафіст до Святого Йосафата (Кунцевича). Електронний ресурс: Кафедра 

богослов’я УКУ. Режим доступу: 

[http://theologia.ucu.edu.ua/pokrovyteli/svshchm-josafat-kuncevych/83-akafist-

do-svjatogo-josafata-kuncevycha-insha-versija] 

5. Акафіст Дрогобицьким святотроїцьким преподобномученикам. 

Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/akafisti/9410-akafist-do-blazhennih-

prepodobnomuchenikiv-severijana-joakima-i-vitalija-drogobitskih.html] 

6. Акафіст священномученику Миколаю Чарнецькому. Електронний ресурс: 

Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[https://old.cssr.lviv.ua/prayers/Akafist_Czarneckomu/] 

7. Акафіст до блаженних мучеників івано-франківських Григорія Хомишина, 

Симеона Лукача, Івана Слезюка // Ярошенко Р. Акафістник. – Івана-

Франківськ: нова зоря. – 2008. Режим доступу: 

[http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%

88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-

%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-

2008.pdf] 

http://ssmi-ua.org/akathist_bl_t.html
http://ssmi-ua.org/akathist_bl_t.html
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
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8. Акафіст до блаженного священномученика Еміліяна Ковча // Ярошенко Р. 

Акафістник. – Івана-Франківськ: нова зоря. – 2008. Режим доступу: 

[http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%

88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-

%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-

2008.pdf] 

9. Молебень до блаженних новомучеників Української греко-католицької 

церкви. Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим 

доступу: [https://www.kyrios.org.ua/spirituality/molebni/1171-moleben-do-

blazhennih-novomuchenikiv-ukrayinskoyi-greko-katolitskoyi-tserkvi.html] 

10. Молебень до священномученика Миколая Чарнецького. Електронний 

ресурс: Редемптористи Львівської провінції. Режим доступу: 

[https://old.cssr.lviv.ua/prayers/moleben-charnecki/] 

11. Молебень до священномученика Теодора (Ромжі), єпископа Мукачівського. 

Електронний ресурс: Християнський портал КІРІОС. Режим доступу: 

[https://kyrios.org.ua/spirituality/molebni/7039-moleben-do-

svjaschennomuchenika-teodora-romzhi-episkopa-mukachivskogo.html] 

 

Приклад: 

Акафіст до блаженного священномученика Василія Величковського 

Кондак 1. 

Непереможний Владико і мученику, предивний чудотворче, отче наш 

Василіє. Похвальні співи приносимо тобі з любов'ю і вірою, як заступнику 

нашому. А ти, що маєш сміливість перед Господом, від усяких бід і напастей 

звільни нас, що співаємо тобі: 

Радуйся Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 

Ікос 1. 

Ангельське життя прожив ти у світі, посвячуючи себе Слову Божому, яке 

ти невтомно голосив вірним для їхнього спасення. Коли шалений шторм 

богоборців охопив країну, позістав ти вірний і терпів за Христа. Нині ж, коли 

http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
http://wt.co.ua/wpcontent/uploads/2017/06/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A0.-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8-2008.pdf
https://kyrios.org.ua/spirituality/molebni/7039-moleben-do-svjaschennomuchenika-teodora-romzhi-episkopa-mukachivskogo.html
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ти стоїш перед Престолом Господнім, не переставай молитися за нас, що 

співаємо тобі: 

Радуйся Пресвятої Тройці вірний служителю. 

Радуйся Господньою благодаттю прикрашений. 

Радуйся добрий пастирю стада духовного. 

Радуйся, о підпоро Віри. 

Радуйся, бо полюбив ти Господа. 

Радуйся, бо завжди ти довіряв Його Провидінню. 

Радуйся, бо голосив ти слово Боже. 

Радуйся, бо людей просвітив ти. 

Радуйся, носителю Хреста Христового. 

Радуйся, оборонцю Віри. 

Радуйся, розуме просвічення. 

Радуйся, всіх заступниче. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 

Кондак 2. 

З дитинства жив ти у молитовному дусі, як твій священник-батько 

провадив тебе до Господа, щоденно зустрічаючи Його у Святих Тайнах. І, 

разом з матір'ю твоєю, служив ти убогим; і полюбивши їх, навчився співати: 

Алилуя. 

Ікос 2. 

Тайни Божественні були відкриті тобі, коли ще дитиною твоя мати 

посвятила тебе Богородиці, а богобоязнений монах віддав тебе під Її покров. 

Через все життя твоє ти мав Пресвяту Богородицю, як провідницю і 

заступницю, Яка провадила тебе до посвяти Її Синові, Ісусові Христові; і 

провадить нас, що нині співаємо тобі: 

Радуйся, бо уста твої Діву величали. 

Радуйся, бо Вервицю не випускав ти з рук своїх. 

Радуйся, бо покладався ти на Неї. 

Радуйся, бо ти шукав Її заступництва. 

Радуйся, бо Вона допровадила тебе до ангельського життя. 
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Радуйся, бо охороняла тебе від смерті. 

Радуйся, бо задля Неї переносив ти образи і напастування. 

Радуйся, бо Вона була твоєю силою. 

Радуйся, що до Неї інших ти провадив. 

Радуйся, що інших любов'ю до Неї запалював. 

Радуйся, бо Вона запровадила тебе до Христа. 

Радуйся, бо Її отримав ти, як Матір свою. 

Радуйся священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 

Кондак 3. 

Посвятив ти себе Божому Провидінню, коли війна лютувала навкруг тебе. 

Крізь арешти і ув'язнення йшов ти з довір'ям до Бога, що спасе тебе. Коли ж 

Мудрістю Його звільнений ти був, співав Йому: Алилуя! 

Ікос 3. 

Натхнений словом Божим, ти, Блаженний, поспішив на навчання, йдучи 

слідами батька свого до священства; через молитву Святий Дух провадив тебе 

до дівственного життя, і як диякон, ти отримав чернечий одяг редемпториста, 

стаючи сином Св. Альфонса. Святий Дух і нас надихає на пісню: 

Радуйся, бо ти шукав Христа, Учителя і Відкупителя душ наших. 

Радуйся, бо втратив своє життя, щоб віднайти його в Христі. 

Радуйся, бо придбав ти дорогоцінну перлину. 

Радуйся, бо знайшов ти захований скарб. 

Радуйся, бо ти був спраглий Правди. 

Радуйся, бо тебе кормило Слово. 

Радуйся, бо ти відрікся світу. 

Радуйся, бо вибрав Царство Небесне. 

Радуйся, що зодягнувся ангельським життям. 

Радуйся, бо глибоким було твоє довір' я до Божого Провидіння. 

Радуйся, ревністю від Святого Духа сповнений. 

Радуйся, бо Слово оселилося у тобі. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 
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Кондак 4. 

Закінчивши навчання Слова Божого, ти отримав благодать священства. 

Через положення на тебе рук Владики, Дух Господній огорнув тебе, Святий 

Дух, що звершує і доповнює все. І ти, сповнений радістю, співаєш: Алилуя! 

Ікос 4. 

Просвічуючи юні уми, твоє серце палало ревністю до голошення Слова 

Божого. Приніс ти до убогих поселенців на Волині співчуття і милосердя Боже. 

Твої проповіді дали їм правдиву віру і любов до Господа. І тому ми співаємо 

тобі: 

Радуйся, золотоустий проповіднику. 

Радуйся, бо в простоті голосив Слово Боже. 

Радуйся, носителю Доброї Новини. 

Радуйся, запалюваче Божого полум'я. Радуйся, бо відновлював правдиву 

віру. Радуйся, бо відзискав загублених. Радуйся, бо приніс поживу для 

голодних. Радуйся, бо напоїв ти спраглих Істини. Радуйся, що був убогий з 

бідними. Радуйся, бо приніс їм життя. Радуйся, бо показав шлях побожності. 

Радуйся, голосителю надії. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 

Кондак 5. 

Вороги Церкви не забарились протидіяти тобі, бо ти надихав людей 

істинною вірою. Вони намагались виганяти тебе і ложно оскаржували тебе. 

Пригадуючи слова Христові: "Блаженні переслідувані...", радів ти і співав: 

Алилуя! 

Ікос 5. 

Повернувшись до Галичини, продовжував ти бути вісником Господа. 

Подібно до Апостолів подорожував ти по селах, проповідуючи Слово Боже, 

прагнучи спонукати людей до повного навернення в житті, щоби покинули гріх 

і прийняли Христа. Разом з усіми тими, хто слухав твій голос і зворушився 

Словом, ми приносимо тобі цю пісню: 

Радуйся, невтомний місіонере Христа. 

Радуйся, збирателю душ. 



74 
 

Радуйся, громе Господній. 

Радуйся, бальзаме для грішників. 

Радуйся, вістуне милосердя Божого. 

Радуйся, лікарю душ. 

Радуйся співстраждальнику Христовий. 

Радуйся уздоровителю ран. 

Радуйся, бо голосив ти спасення Боже. 

Радуйся, бо привів ти нас до покаяння. 

Радуйся, бо провадив нас до пізнання Бога. 

Радуйся, бо об'явив ти нам милосердя Його. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 

Кондак 6. 

В честь нашої Матері Неустанної Помочі провадив ти процесію з людьми 

по вулицях. За це богоборці арештували й залякували тебе. Але ти спрямував 

свій розум і очі до Богородиці, яка скріпила й утішала тебе. Коли ж тебе 

звільнили, співавав ти: Алилуя. 

Ікос 6. 

Як полум'я війни поглинуло Тернопіль, добровільно й мужньо ти ввійшов 

до нього, шукаючи найбільш опущених. Захоронений від смерті, смиренно 

служив ти сиротам і тим, хто залишився. Став ти сяючим світлом і джерелом 

надії для всіх оповитих страхом зла. І ми, заохочені твоєю рішучістю, нині 

співаємо тобі: 

Радуйся, опоро сили духа. 

Радуйся, непохитна любове. 

Радуйся, мужносте Віри. 

Радуйся, відданий без останку Христові. 

Радуйся, бо шукав ти убогих. 

Радуйся, потіхо недужих. 

Радуйся, бо ділив їхній хрест. 

Радуйся, бо не покинув ти їх. 

Радуйся, саможертвенний дарунку Божий. 
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Радуйся, невгасне довір' я до Бога. 

Радуйся, носителю Христа. 

Радуйся, рішучосте вірний. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику. 

Кондак 7. 

Як богоборці переслідували тебе, прибігав ти до Богородиці, шукаючи Її 

мудрості. Подібно, як Христос в Оливному саді, ти прийшов до твоїх гонителів, 

не чинив їм опору, але віддав свої руки у кайдани. Коли ж вони лукаво тобі 

давали свободу, ти вибрав Христа, і був за це ув'язнений. Отож співав ти: 

Алилуя! 

Ікос 7. 

Залишивши свободу світу і вибравши Христа, був караний і битий 

богоборцями. Допитуваний і неправдиво оскаржений, був ти засуджений 

умерти через розстріл. Поки ж очікував ти на смерть, Господь провадив тебе, 

щоб принести Його слово і Його спасення для твоїх співв'язнів. Вони знайшли 

нову свободу у Христі, і разом з ними ми співаємо тобі: 

Радуйся, що подав надію безнадійним. 

Радуйся, що був світлом у темряві. 

Радуйся, що звільнив ув'язнених гріхом. 

Радуйся, що виявив їм милосердя Боже. 

Радуйся, що просвітив уми непросвічені. 

Радуйся, що кормив серця зголоднілі. 

Радуйся, що розділяв Хліб Життя. 

Радуйся, що привів їх до покаяння. 

Радуйся, надіє умираючих. 

Радуйся, упевненосте в вічному житті. 

Радуйся, запоруко хреста Христового. 

Радуйся, всеготовий на смерть. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 
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Кондак 8. 

Три місяці перебував ти на порозі смерті, очікуючи на мученицький 

вінець. З радістю у серці ти залишив камеру, готовий умерти за Христа. Але, 

натомість, був ти засланий у табори смерті Колими. Прийнявши цей новий 

хрест, ти співав: Алилуя! 

Ікос 8: 

З багатьма іншими тяжко терпів ти у північних темних копальнях вугілля, 

розділяючи спільний хрест Христовий. Потаємно відправляв Приношення 

Господеві і многих кормив. Сміливо визнавав Віру навіть перед лицем 

богоборців. Попри суворі покарання ти пильно дивився на Христа. Тому ми 

співаємо тобі: 

Радуйся, отримавши терновий вінець. 

Радуйся, прив'язаний до стовпа болю. 

Радуйся, двигавши всю вагу хреста. 

Радуйся, бо перед хулителями з тебе здерли одіж. 

Радуйся, бо випив ти чашу смутку. 

Радуйся, бо був ти болем охрещений. 

Радуйся, о світло Христове. 

Радуйся, Небесного Царства радосте. 

Радуйся, бо за Христа переніс знущання. 

Радуйся, бо був неправдиво оскаржений. 

Радуйся, о славо Христова. 

Радуйся, вогню невгасимий. 

Радуйся Священномучениче Василіє, Христовий Подвижнику! 

Кондак 9. 

Вернувшись після ув'язнення до Львова, ти побачив поневолення тих, що 

йшли за Христом. Бо богоборці завзялись зруйнувати Церкву. Але ж ворота 

пекельні її не переможуть. Тому, гуртуючи переслідуваних, відважно ти 

доносив до них слово Боже. Бачучи, як множилася Божа ласка, ти співав: 

Алилуя! 
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Ікос 9. 

Подібно, як Петра, Господь спитав тебе: "Чи любиш Мене?" На щиру 

твою відповідь - "Так" - Господь звелів тобі: "Паси Мої вівці." А ти, як добрий 

Пастир, поклав ярмо на себе і поніс Агнця, ставши Владикою для людей своїх. 

Із вдячністю за твою великодушність ми співаємо тобі: 

Радуйся, добрий Пастирю. 

Радуйся, що був зодягнений благодаттю. 

Радуйся, Христа присутносте. 

Радуйся, о джерело радості. 

Радуйся, бо юність ти навчав. 

Радуйся, бо убогих кормив. 

Радуйся, бо немічних підбадьорював. Радуйся, бо засмучених потішав. 

Радуйся, о джерело милосердя. Радуйся, дарителю благодаті. Радуйся, учителю 

Істини. Радуйся, о пастирю душ. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику. 

Кондак 10. 

Благодать Божа сходила від тебе, як зодягав ти інших у священство. 

Господь бо не залишив сиротами людей своїх, залишився з ними, кормив їх і 

оберігав. Хоч переслідувана, - Церква все міцніла, бо була збудована хрестом 

Христовим. А ти, її пастир, співав: Алилуя! 

Ікос 10. 

Переслідуваний ворогами, ти знову був заарештований. Богоборці 

стреміли знищити тебе, заглушити голос твій, розпорошити твоїх овечок. Хрест 

Христовий ліг на твої плечі, і під його тягарем ти припав до землі: із скаліченим 

тілом, із надщербленим умом, з розладнаними відчуттями. Але любов до 

Господа і віра твоя в Нього залишились твердою скалою. Тому ми співаємо 

тобі: 

Радуйся, о жертво Агнця. 

Радуйся, за наші гріхи спокутування. 

Радуйся, молитво безнастанна. 

Радуйся, о вірний ученику. 
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Радуйся, ми ранами твоїми уздоровлені. 

Радуйся, терпіннями твоїми ми просвічені. 

Радуйся, правдивий свідку за Христа. 

Радуйся, за Бога мученику. 

Радуйся, улюбленче Христа. 

Радуйся, о вірний сину Його. 

Радуйся, страстотерпче. 

Радуйся, подвижнику Віри. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 

Кондак 11. 

Страшні терпіння ти переносив три роки, звідав багато катувань і болю 

заради Христа. Вже перед смертю богоборці звільнили тебе, знаючи, що були 

полічені дні твої. Вигнаний ти був з рідної землі, і як Страждальний Слуга, 

терпів чужинцем в чужім краю. Прийнявши це, як Божу волю, ти співав: 

Алилуя! 

Ікос 11. 

Новий світ тебе прийняв. Прийшов до своїх, а свої тебе не впізнали. Не 

впізнали того, хто проповідував мільйонам, того, що нині мовчазний через 

пережиті катування. Але само сяяння Віри свідчило про тебе. І тому ми 

співаємо тобі: 

Радуйся, тихий, що голосно до нас промовляв. 

Радуйся, душею вразливий нам показав співчуття. 

Радуйся, пастирю, що Слово доносив до нас. 

Радуйся, свідчення могутності Господньої. 

Радуйся, бо випив Чашу Христову. 

Радуйся, бо заплатив ти ціну любови. 

Радуйся, бо втратив ти життя своє, і знайшов Христа. 

Радуйся, бо Господнім Духом зодягнувся. 

Радуйся, о нагородо для Церкви. 

Радуйся, о торжество хреста. 

Радуйся, о сило Воскресення. 
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Радуйся, життя вічне. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 

Кондак 12. 

Завершивши життєву мандрівку посеред мук і терпінь заради Христа, 

віддав ти духа свого в руки Господні. Заснув у Господі, і твоє смертне тіло 

спочило у землі Канади, лишившись з нами і для нас. Тому викликуємо ми: 

Алилуя! 

Ікос 12. 

Сповнивши Божу Волю подібно до Христа, поклав своє життя ти за наше 

спасіння. Нині ж ти перебуваєш разом із сонмом мучеників перед Обличчям 

Господа. Не залишай нас сиротами, а заступайся за нас, щоб разом з тобою 

були ми, що зараз співаємо тобі: 

Радуйся, о джерело води живої. Радуйся, недужих уздоровлення. Радуйся, 

оливо для помазання душ. Радуйся, пристановище заблуканих. Радуйся, що 

кличеш нас до покаяння. Радуйся, бо об' явив нам Обличчя Христове. Радуйся, 

бо уздоровив розбиті серця. Радуйся, бо відновлюєш здоровя наших тіл. 

Радуйся, бо не покидаєш нас. Радуйся, бо до Христа провадиш нас. Радуйся, 

Владико для усіх. Радуйся, мученику для Христа. 

Радуйся, Священномучениче Василіє, Христовий подвижнику! 

Кондак 13. 

О святий мученику і Владико Василіє! Прийми покірні наші молитви і 

охорони нас від усяких небезпек і нещасть. Заступайся за нас перед Господом, і 

визволи від ворогів видимих і невидимих. Будь провідником нашим до життя 

вічного, і провадь до святості нас, що співаємо тобі: Алилуя, Алилуя, Алилуя! 

Молитва. 

О великий і святий мученику, Блаженний отче наш, Василіє. Ти горів 

Божим Словом і слідував Волі Божій аж до смерті. Ти був освячений і 

очищений хрестом. Нині ти перебуваєш перед Престолом Божим, прикрашений 

мученицьким вінцем, і заступаєшся за нас. Ти, що маєш сміливість перед 

Господом, молися за нас, хто приходить до тебе з любов'ю і набожністю. Ми 

приходимо до тебе з усіми нашими потребами, знаючи, що Господь вислуховує 
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тих, що вірні Йому. Заступайся за нас перед Престолом Всевишнього, щоб 

кожен з нас отримав згідно наших потреб. 

Подай втіху для засмучених і надію - для загублених, уздоровлення - для 

недужих, мужність - для молоді, навернення сердець для тих, хто згрішив; - 

просвічення нашого розуму Євангельською Правдою; надихни нас завжди 

наслідувати Ісуса Христа; завжди допомагай нам вибирати добро; подай нам 

мужність у стражданні, віру - у розпачі, надію - у темряві; і укріпи нашу 

постанову любити Господа. Подай, щоб кожен з нас був спасений через 

благодать і милосердя Боже; щоб разом з тобою ми могли хвалити і 

прославляти Господа, Який є дивний у Святих Його: Отець, Син і Святий Дух, - 

нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

 

Приклад молебень: 

Молебень до священномученика Миколая Чарнецького 

Диякон: Благослови, владико. 

Священик: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Люди: Амінь. Слава Тобі Боже наш слава Тобі. 

Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, 

скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої 

скверни, і спаси, благий, душі наші. 

Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас (3 р.). 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Амінь. 

Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико 

прости, беззаконня наші, Святий посіти і зціли немочі наші, імені Твого ради. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на вікі, вічні. 

Амінь. 

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде 

царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш 

насущний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо 

винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. 
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Свящ.: Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині 

і повсякчас, і на віки вічні. 

Люди: Амінь. 

Господи, помилуй (12 р.). 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. 

Амінь. 

Прийдіте, поклонімся цареві, нашому Богу. 

Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві, нашому Богу. 

Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і 

Бога нашого. 

Псалом 142 

Господи, вислухай молитву мою, почуй моління моє в істині Твоїй, 

вислухай мене в правді Твоїй. 

І не ввійди в суд з рабом Твоїм, бо не оправдається перед Тобою ніякий 

живий. 

Бо погнався ворог за душею моєю, смирив він аж до землі життя моє. 

Посадив він мене в темряві, як мертвих віку. І знидів у мені дух мій, в 

мені стривожилося серце моє. 

Пом’янув я дні древні, повчився я з усіх діл Твоїх, на творах рук Твоїх я 

навчався. 

Підніс я до Тебе руки мої, душа моя як земля безводна, до Тебе. 

Скоро вислухай мене Господи, іщез дух мій. 

Не відверни лиця Твого від мене, б0 уподібнюся тим, що сходять до 

Гробу. 

Дай мені вранці почути милість Твою, бо я на Тебе уповав. 

Вкажи мені, Господи, путь, що по ній піду, бо до Тебе возніс я душу мою. 

Визволь мене від ворогів моїх, Господи до Тебе я прибіг; навчи мене 

творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій. 

Дух твій благий наставить мене на землю праву, Імені Твого ради, 

Господи. живитимеш мене правдою Твоєю. 

Виведеш із печалі душу мою і милістю Твоєю винищиш ворогів моїх. 
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І вигубиш усіх гнобителів душі моєї, бо я раб Твій є. 

 

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Алилуя алилуя, алилуя, слава Тобі, Боже (3р.) 

"Бог — Господь", гл. 4 

Бог — Господь і явився нам, благословен, хто йде в ім’я Господнє. 

Стих 1: Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість Його вічна. 

Стих 2: Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу 

їх. 

Стих 3: Я не вмру, а житиму і розказуватиму про діла Госоподні. 

Стих 4: Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від 

Господа це сталось, і дивне воно в очах наших. 

Тропар, глас 4 

Провидінням Божим покликаний до служіння святительського, * явився 

ти добрим пастирем стада Христового,* преблаженний отче Миколаю,* 

жорстокі ув’язнення і заслання далекії,* і страждання від богоборців перетерпів 

ти,* прийнявши вінець перемоги, на небесах нині радуєшся,* моли 

милостивого Бога мир вселенній дарувати* і душам нашим велику милість. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні 

Амінь. 

Богородичний, глас 4 

Не замовкнемо ніколи, Богородице, * про силу Твою говорити ми, 

недостойні; * бо коли б Ти не предстояла благаючи, * хто б нас вирятував від 

стільки бід?* Хто ж би охоронив нас нині вільними? * Не відступимо від Тебе, 

Владичице,* Твоїх бо рабів спасаєш завжди від усякої біди, єдина 

благословенна. 

Диякон: Будьмо уважні. 

Свящ.:    Мир всім. 

Диякон:  Премудрість, будьмо уважні. 

Прокімен, глас 4 
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Чесна перед Господом смерть* преподобних Його. 

Стих. Що воздам Господеві за все, що Він дав мені. 

Диякон: Господеві помолімся. 

Люди: Господи, помилуй. 

Свящ.: Бо Ти святий єси, Боже наш, і у святих спочиваєш, і Тобі славу 

воз- силаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Люди: Амінь, 

"Всяке дихання", глас 4 

Всяке дихання нехай хвалить Господа 

Стих 1: Хваліте Бога у святинях Його. 

Стих 2: Хваліте Його у твердині сили Його. 

Євангеліє 

Диякон: Щоб сподобилися ми слухання святого Євангелія, Господа Бога 

молім.   

Люди: Господи, помилуй (З р.). 

Свящ.: Премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир всім. 

Люди: І духові твоєму. 

Диякон: Від Луки святого Євангелія читання. 

Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 

Свящ.: Будьмо уважні. 

Диякон читає Євангеліє від Луки, зач. 67 (12, 32-40): 

Сказав Господь: Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому Отцеві вподобалося 

дати вам Царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі 

гамани, що не старіються: невичерпний скарб на небі, де злодій приступу не 

має, ні міль не точить. Бо де скарб ваш, там буде й ваше серце. 

Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. Будьте подібні до 

людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому 

негайно відчинити, як прийде й застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, 

прийшовши, застане невсипущими! Істинно кажу вам: Він підпережеться, 

посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити, і як прийде о другій чи о 

третій сторожі і так усе знайде, щасливі вони. Збагніть не добре: коли б 
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господар знав, о котрій годині прийде злодій пильнував би й не дав би 

проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій 

годині Син Чоловічий прийде. 

Люди: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 

Стихири самогласні, глас 6 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Молитвами священномученика Миколая, Милостивий, очисти множєство 

прогрішень наших. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. 

Молитвами Богородиці, Милостивий очисти* множество прогрішень 

наших. 

Стих: Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству 

щедрот Твоїх очисти беззаконня моє. 

Перемоги ім’я носиш ти отче Миколаю. * пастві твоїй добрим був єси 

пастирем.* У лагідності страждання прийняв ти,* і простив ти безбожним 

мучителям,* тож і нам випроси у Бога духмирний* і велику милість. 

 

Єктенія 

Диякон: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, 

вислухай і помилуй. 

Люди: Господи, помилуй (3 р.). 

Диякон: Ще молимося до Тебе, як слуги недостойні, припадаючи до 

Твого милосердя, Спасе і Владико наш, Господи, і дякуючи за всі Твої 

добродійства, що їх щедро подав Ти слугам Твоїм, за заступництвом 

священномученика Миколая, припадаємо і хвалу Тобі, як Богові, приносимо і з 

умилінням взиваємо: утверди слуг Твоїх у вірі чистого ісповідання, захорони 

від ворогів видимих і невидимих, щоб усі ми навчилися величати Твоє безмірне 

молимось Тобі, вислухай і помилуй. 

Диякон: Ще молимось за святу Христову Церкву, єпископство, 

священство, монашество, боголюбивий народ наш, за братів і сестер наших, що 

терплять пониження й переслідування за віру Христову, щоб, за молитвами 
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священномученика Миколая, наділив Ти їх непоборною силою та дарував їм 

перемогу над духовним ворогом, молимось Тобі, вислухай і помилуй. 

Диякон: Ще молимось за навернення ворогів наших і тих, що ненавидять 

нас, переслідують, зневажають та говорять усяке лихе слово на нас, Тебе ради, 

щоб за прикладом священномученика Миколая, ми вміли терпеливо зносити 

кривди та прощати нашим недругам, молимось Тобі, вислухай і помилуй. 

Диякон: Ще молимось Тобі, Господеві Богу нашому, щоб Ти вислухав 

голос благання слуг Твоїх (ім'я), що з довір'ям прикликають ім'я Твоє і, з надією 

припадаючи до чесних мощей священномученика Миколая, просять у нього 

заступництва і помочі; і задля молитов його зціли їхні немочі душевні і тілесні, 

утри сльози смутку, скріпи їхню віру, у терпіннях подай полегшу і 

витривалість, молимось Тобі, вислухай і помилуй. 

Диякон: Ще молимось, щоб за прикладом вірних послідовників Христа 

ми зі сміливістю, без страху і непостидно ісповідували перед усіма ім'я Христа 

Бога нашого і витривали у благодаті хрещення аж до смерті, молимось Тобі 

вислухай і помилуй. 

Свящ: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і 

тих, що на морі далеко, і, Милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів 

наших і помилуй нас. Бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси і Тобі славу 

возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. 

Диякон: З умилінням усі голови приклонивши, Господеві помолімся. 

Люди: Господи, помилуй 

Молитва 

О великий угоднику Божий, преславний чудотворче, блаженний отче 

Миколаю! Ти молитвою витривалою, вірою кріпкою і любов'ю ревною та 

чистотою серця ще на землі учинив свою душу гідним помешканням Пресвятої 

Тройці; тяжкі муки від богоборців мужньо перетерпів ти і вінця небесної слави 

сподобився, та від нас духом своєї любові не відступив ти, і чесні свої мощі, як 

посудину, повну благодаті, залишив ти нам! Тож, маючи до Всемилостивого 

Владики велику сміливість, молися за спасення душ наших, що з любов'ю та 

довірою прибігаємо до тебе, могутній наш Заступнику та Покровителю 
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Христової Церкви! Випроси нам у всещедрого Бога дару, що його кожен з нас 

на добро потребує, держави нашої утвердження, світу втихомирення, від голоду 

та погуби визволення, від нашестя чужинців захорону, скорботним - потіху, 

недужим - зцілення, впалим - з упадку піднесення, заблуканим - на шлях істини 

і спасення повернення, подвижникам - витривання, доброчинцям - у благих 

ділах успіх та благословення, дітям та молоді - в благодаті зростання, сиротам 

та вдовицям - заступництво, тим, що відходять із цього життя дочасного - 

кончину мирну, і тим, що відійшли - блаженне упокоєння, а нам усім на дорозі 

спасення будь Провідником неструдженим у збереженні віри непорочної та 

заведи нас до невечірнього світла життя вічного, щоб ми його сподобилися 

молитвами твоїми та разом з тобою прославляли і величали дивного у святих 

своїх Бога - Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. 

Люди: Амінь. 

 

Відпуст 

Диякон: Премудрість. 

Люди: Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів що 

без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. 

Свящ.:  Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. 

Люди: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині і повсякчас, і на віки 

вічні. Амінь Господи помилуй (3 р.)Благослови. 

Свящ.: Христос, істинний Бог наш, молитвами Пречистої своєї Матері, 

преподобних і богоносних Отців наших, блаженного священномученика 

Миколая і тих, що з ним, і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і 

чоловіколюбець. 

Люди: Амінь. 
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Додаток 3 

Назви ікон, похідні від агіонімів 

1.  Ікона «Блаженні новомученики та ісповідники УГКЦ» 

   

 

2. Ікона «Новомученики УГКЦ» 

  

  

3.  Ікона  «Новомученики УГКЦ ХХ ст.»  

   

https://www.kyrios.org.ua/spirituality/svyato/5326-korotki-biografiyi-blazhennih-novomuchenikiv-ta-ispovidnikiv-ugkts.html
http://www.rr.lviv.ua/albom.php?type=3&item=1596&z=1&p=2
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4. Ікона  «Блаженні новомученики» 

 

 

5. Ікона  «Блаженний Василь Величковський» 

 

 

6. Ікона  «Блаженний Володимир Прийма» 
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7. Ікона  «Володимир Прийма – покровитель мирян УГКЦ»  

  

 

8. Ікона  «Блаженний Володимир Прийма» 

  

 

9. Ікона  «Блаженнний священномученик Теодор (Ромжа)»  
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10. Ікона Теодора Ромжі в єпископській резиденції в Ужгороді 

 

 

 

11. Ікона  «Блаженний Григорій Лакота Перемиський Єпископ- помічник» 

 

 

12. Ікона  «Блаженний Йосафат Коциловський Єпископ Перемиський» 
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13. Ікона з частиною мощей священномученика Йосафата Коциловського 

 

 

14. Ікона  «Блаженний священномученик Іван Слезюк» 

 

 

15. Ікона  «Блаженний Омелян Ковч» 
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16. Ікона  «Омелян Ковч, блаженний священномученик з житієм» 

 

 

17. Ікона  «Священномученик Омелян Ковч»    

 

 

18. Ікона  «Блаженний священномученик о. Роман Лиско» 

 

 

 

 

 

 

 

https://kyrios.org.ua/movies/documentary-movies/20684-zhittevi-istoriyi-blazhennij-svjaschennomuchenik-oroman-lisko.html
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19. Ікона  «Преподобномучениця Тарсикія Мацьків» 

 

 

20. Ікона  «Преподобномучениця Олімпія (Ольга Біда)» 

 

 

21. Ікона  «Святі преподобномучениці Олімпія і Лаврентія» 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%8F_(%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%B0)
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22. Ікона  «Блаженна преподобномучениця Лаврентія» 

 

 

23. Ікона  «Блаженна преподобномучениця Олімпія» 

 

 

24. Ікона  «Св. Йосафата Гордашевська» 
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25. Ікона  «Страдчанський парох і мученик за віру Микола Конрад» 

 

 

26. Ікона  «Блаженний Іван Зятик»  

 

 

27. Ікона  «Праведник Владика Павло Гойдич» 

 

 

 

https://old.cssr.lviv.ua/saints/ivan-zyatyk/
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28. Нова ікона Блаженного Миколая Чарнецького у Ковелі 
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Додаток 4 

Назви праць, похідні від агіонімів 

1. Блаженний Григорій Лакота: зібрані історичні праці / Упоряд. 

Володимир Пилипович. – Перемишль, 2003. – 236 с 
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2. Блаженний Григорій Лакота. Перемиський єпископ-провідник: зібрані 

послання та проповіді / Упоряд. Володимир Пилипович. – Перемишль, 

2005. – 392 с. 
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3. Блаженний Йосафат Коциловський – Перемиський єпископ. Зібрання 

послань та інші праці / Упоряд. Володимир Пилипович. – Перемишль, 

2004. – 444 с. 

 

 

 

 



100 
 

4. О. Еміліян Ковч Чому наші від нас утікають? – Львів: Свічадо, 2006. – 

108 с.  
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5.  Андрій Іщак Св. Августин і Схід. - «Богословія», т. IX. — Кн. 1-2. - Л., 

1931. Режим доступу: 

[http://chtyvo.org.ua/authors/Ischak_Andrii/Sv_Avhustyn_i_Skhid/] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chtyvo.org.ua/authors/Ischak_Andrii/
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Додаток 5 

Назви пам’ятників та меморіальних дощок, похідні від агіонімів   

 

1. Фігура сестри служебниці Тарсикії Мацьків, Червоноград. Електронний ресурс: 

Офіційний сайт ZIK («Західна інформаційна корпорація»).  Режим доступу: 

[https://zik.ua/news/2016/03/22/u_chervonogradi_na_mistsi_spalenogo_monastyrya_

vstanovlyat_figuru_sestry_683468] 

 

2. Дерев’яне погруддя єпископа, блаженного Теодора Ромжі на подвір’ї Римо-

католицької церкви св. Імре. Електронний ресурс: Великий Бичків News. 

Режим доступу: [https://josipchyk.wixsite.com/newscurrentblogru-ru/blank-cjg9]  

 

3. Пам’ятний камінь, який сьогодні знаходиться на місці колишнього маєтку 

родини Шептицьких, Прилбичі. Електронний ресурс: Прилбичі. Релігійна 

громада УГКЦ. Режим доступу: [http://prylbychi-

ugcc.at.ua/index/katekhitichna_shkola/0-32] 

 

4. Меморіальна дошка архимандриту Климентію Шептицькому,  Росія. 

Електронний ресурс: Прилбичі. Релігійна громада УГКЦ. Режим доступу: 

[http://prylbychi-ugcc.at.ua/index/katekhitichna_shkola/0-32] 

 

5. Пам’ятник Григорій Хомишин — в родинному селі Гадинківцях та у Чорткові. 

Електронний ресурс: Єпископ Григорій Хомишин. Режим доступу: 

[https://homyshyn.te.ua/2017/04/09/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D1%94%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-

%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-

%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%94/]  

https://zik.ua/news/2016/03/22/u_chervonogradi_na_mistsi_spalenogo_monastyrya_vstanovlyat_figuru_sestry_683468
https://zik.ua/news/2016/03/22/u_chervonogradi_na_mistsi_spalenogo_monastyrya_vstanovlyat_figuru_sestry_683468
http://prylbychi-ugcc.at.ua/
http://prylbychi-ugcc.at.ua/news/u_rosiji_vidkrili_memorialnu_doshku_arkhimandritu_klimentiju_sheptickomu/2010-11-02-127
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6. Меморіальна дошка Омеляна Ковча, Перемишляни, Львівська обл. 

Електронний ресурс: Вікіпедія.   Режим доступу: 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Омелян_(Ковч)] 
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7. «Гора Мучеників» - меморіал новомучеників. «Гора Мучеників» - меморіал 

новомучеників. Електронний ресурс: РІСУ - Релігійно-інформаційна служба 

України. Режим доступу: 

[https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/68687/] 

 

 

8. Відзнака Блаженного Омеляна Ковча.  

У 2010 році Комітет заснував Відзнаку Блаженного Священномученика 

Омеляна Ковча, яка вручається щорічно за значний внесок у справу 

екуменічного і культурного діалогу, міжрелігійного та міжнаціонального 

порозуміння та за особистий життєвий приклад жертовності і гуманізму.  

 

Електронний ресурс: Радіо Львівська Хвиля. Режим доступу: 

[https://galinfo.com.ua/news/u_rymi_vruchat_vidznaku_blazhennogo_omelyana_kov

cha_278876.html] 

 

 

 

 

 

 

https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/68687/
https://galinfo.com.ua/news/u_rymi_vruchat_vidznaku_blazhennogo_omelyana_kovcha_278876.html
https://galinfo.com.ua/news/u_rymi_vruchat_vidznaku_blazhennogo_omelyana_kovcha_278876.html
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